บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ านการเป็ นประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC) มีการกาหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “การวิจัยเพื่อนาประเทศไทยมุ่งสู่การ
เป็นประเทศผู้นาในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัย ๔ พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการ
วิจัยด้านบูร ณาการความร่ว มมือให้กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นประเทศผู้ นาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการเป็นตลาดเดียว ๓) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๔) ส่งเสริมงานวิจัย
อื่นๆที่ สามารถช่วยสร้างความร่วมมือกับระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ โดยมีการวางยุทธศาสตร์การ
วิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน ในการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมใน
ด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพและความสามารถ
ในการดารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิด
และวั ฒ นธรรม เพื่ อ เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ของประชาคมอาเซี ย น และการสร้ า งเสริ ม วั ฒ นธ รรมทางจิ ต ใจ ๔)
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ ๕)
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศในประชาคเศรษฐกิจมอาเซียน
รวมทั้งมีการกาหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับและนาไปใช้ได้จริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ๒) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและ
นาไปใช้ได้จริงกับหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน ๓) สร้างงานวิจัยที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นความ
งดงามสุนทรี ย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน ๔) สร้างงานวิจัยที่ส ร้างความร่ว มมือด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๕) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและนาไปใช้
ได้จริงในภาคประชาชน
นอกจากนี้ เพื่อให๎ยุ ทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่กาหนดขึ้นมีการนาไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
อยํางมีประสิทธิผล จึงมีการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย กรอบเวลา และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย รวมทั้งแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมไว๎ด๎วย
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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การวิ จัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) กาหนดมาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่ง ลัก ษณ์ ชิน วัต ร นายกรัฐ มนตรี) และยุท ธศาสตร์
การจั ดสรรงบประมาณรายจํ ายประจาปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่
๘ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) จัดทาขึ้น ได๎ให๎ความสาคัญกับการบูรณาการด๎านการวิจัยที่
สอดคล๎องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
รวมทั้งมุํงชี้ นาการพัฒนาประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน ด๎วยการเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม
นอกจากนี้ยังให๎ความสาคัญการเตรียมความพร๎อมเพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันของประเทศสาหรับรับมือกับความเสี่ยง
และวิกฤตการณ์ ที่เ กิดขึ้ น โดยมิ ได๎ค าดการณ์ลํ ว งหน๎า ไว๎ จึงมี ความต๎ องการผลงานวิจัย องค์ค วามรู๎ และ
นวัตกรรม เพื่อเป็นข๎อเสนอและทางเลือกสาหรับการปูองกัน แก๎ไขปัญหาและนาไปสูํการเสริมสร๎างและพัฒนา
ประเทศอยํางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามกาหนดเวลาของการเป็นประชาคม
อาเซียน อยํางเป็นทางการด๎วย ดังนั้น เพื่อให๎เกิดการศึกษาอยํางรู๎เทํากันการเปลี่ยนแปลงดังกลําวและเป็นการ
เตรียมความพร๎อมรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยเฉพาะตํอผลกระทบที่สาคัญและ
เป็ น รู ป ธรรมได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ จึ ง จ าเป็ น ต๎ อ งก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย นี้ เ พื่ อ ให๎ มี
ผลงานวิจัย องค์ความรู๎ และนวัตกรรม สาหรับเป็น การชี้นาการขับเคลื่อนให๎เกิด พัฒนาปรับปรุงประเทศให๎
พร๎อมกับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในสิ้นปี ๒๕๕๘
การจั ด ทายุ ท ธศาสตร์ การวิจั ย รายประเด็น ด๎านการเป็น ประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน เป็นสํวนหนึ่งของภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ที่เรํงจัดทาเพื่อนาการวิจัยมาสร๎างศักยภาพ
ของประเทศไทยในการรํวมมือกับประเทศในกลุํมอาเซียน ที่เกิดจากการรวมกลุํมกันเป็นสมาคมของประเทศ
๑๐ ประเทศ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งประกอบด๎วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมํา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ทั้ง ๑๐ ประเทศ เรียกวิถีชีวิตในพื้นที่ทั้งภูมิภาควําเป็นประชาชนบ๎าน
เดียวกัน ซึ่งเรียกกันอยํางเป็นทางการวํา “ประชาคมอาเซียน” หรือ “ASEAN Community : AC” ภายในปี
๒๕๖๓ และตํอมาผู๎นาอาเซียนได๎ลงนามในปฏิญญาเซบูวําด๎วยการเรํงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘ และเพื่อเรํงรัดเปูาหมายการจัดตั้ งประชาคมอาเซียนให๎เร็วขึ้นอีก ๕ ปี ซึ่งประชาคมอาเซียน
ดังกลําวประกอบด๎วยสามเสาหลัก เสาหลักแรก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) มีเปูาหมายให๎กลุํมประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี
การเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรีเพื่อมุํงให๎อาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวรํวมกัน อีกทั้งยังต๎องการเพิ่มอานาจการตํอรองในเวทีการค๎าโลก เสาหลักที่สองในการ
ค้ายันประชาคมอาเซียน คือเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community : APSC) และเสาหลักที่สาม คือ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community : ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น จะละเลยเรื่อง
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด๎วยกันเองไมํได๎ จึงต๎องรํวมกันสร๎างความ
มั่นคง สร๎างความเจริญรุํงเรือง และดารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร๎อมๆ กันด๎วย
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ทั้งนี้การเปลี่ย นแปลงที่จ ะเกิดขึ้นจากความรํวมมือดังกลํ าวสํ งผลกระทบเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ตํอประชาชนและภาคสํวนตํางๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม การค๎า และการ
บริการเป็นต๎น ซึ่งผลกระทบอาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามตํอผู๎ผลิต ผู๎จัดจาหนําย ผู๎บริโภค ฯลฯ ที่เป็น
ประชาชนในกลุํมประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะผลกระทบด๎านเศรษฐกิจจากการรวมกันเป็น AEC ที่เป็นเรื่อง
สาคัญที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต (Production) การบริโภค
(Consumption) การกระจาย (Distribution) และการแลกเปลี่ยน (Exchange) เป็นต๎น มีขอบขํายที่
กว๎างขวาง และมีลักษณะของตลาดผู๎บริโภคในกลุํมประเทศอาเซียนมีสภาพสินค๎าที่คล๎ายคลึงกับประเทศไทย
รวมทั้งมีฐานการผลิตที่อาศัยปัจจัยด๎านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสาคัญเหมือนๆ กัน ประกอบ
กับ AEC เป็นกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล๎ชิดไทยมากที่สุด จากการที่ประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศเป็นเพื่อนบ๎าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึง มีสินค๎าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและ
กันได๎ หรือมีสินค๎าบริการที่คล๎ายคลึงกัน การรวมกลุํมเศรษฐกิจจะทาให๎เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญํ โดย
สามารถนาจุดแข็งของแตํละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดในการผลิต
สํงออก และบริการ ดังนั้น การรวมกันเป็น AEC ภายใต๎ AC จึงมีความสาคัญกับประเทศไทยอยํางมาก
นอกจากนี้ AEC จะสํงเสริมให๎ประเทศสมาชิกมีความเป็น เอกภาพและชํวยสร๎างอานาจการ
ตํอรองในเวทีตํางๆ ให๎เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะสนับสนุนให๎เกิดการขยายตัวด๎านการค๎าและการลงทุนของไทย
และชาติสมาชิกอื่นๆ เนื่องจากการรวมเป็น AEC จะทาให๎เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด
อาทิ อุปสรรคด๎านภาษีหรือมาตรการทางการค๎าอื่นๆ ที่มิใชํภาษี เป็นต๎น โดยชาติ สมาชิก AEC จะแสวงหา
ความรํวมมือเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคตํางๆ เหลํานั้น และจะสํงเสริมการอานวยความสะดวกทางการค๎า และ
การลงทุนระหวํางกัน รวมทั้งยังจะทาให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร๎อมกับสภาวะ
แวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และใช๎โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค๎าและการลงทุนตํางๆ
ให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร๎อมและมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง
อยํางไรก็ดี การเข๎าสูํ AEC กํอให๎เกิดผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและภัยคุกคาม แตํเนื่องจากยัง
ไมํมีผลการวิจัยที่ศึกษาไว๎อยํางชัดเจนและรอบด๎าน โดยเฉพาะผลการวิจัยที่สามารถนามาประยุกต์ใช๎กับภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และประชาชน
ของไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นทั้งผู๎ผลิต ผู๎จัดจาหนําย ผู๎บริโภค และเป็นผู๎ได๎ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิด
คาถามหรือข๎อสงสัยวําในการก๎าวเข๎าสูํ AEC ใครจะได๎ประโยชน์ และเสี ยประโยชน์ รวมทั้งหากจะแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสดัง กลําวจะต๎องพัฒนาอะไร อยํางไร แนวทางไหน จึงจะสร๎างความแข็งแกรํงที่ยั่งยืนได๎
สาหรับในสํวนที่เสียประโยชน์ก็จะต๎องเรํงปรับตัว อะไรและอยํางไร จึงจะรับมือและสามารถพลิกวิกฤติเป็น
โอกาสได๎ โดยเฉพาะขั้นตอนการดาเนิน การและการปฎิบัติตามในข๎อตกลงหรือความผูกพันตํางๆ ที่ประเทศ
ไทยได๎ทาไว๎กับชาติสมาชิก AEC จะสํงผลดีมากกวําผลเสียหรือไมํ อยํางไร โดยที่ในปัจจุบันเรื่องดังกลําวยังขาด
การเปิดเผยข๎อมูลจึงทาให๎ประชาชนสํวนใหญํขาดการรับรู๎ มีสํวนรํวม และเกิดความไมํเข๎าใจตํางๆ
จากความเป็นมา และความสาคัญข๎างต๎น ทาให๎การวิจัยเกี่ยวกับ การเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให๎ได๎ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์หรือคาถามตํางๆ ที่
ชัดเจน และนาไปสูํการเผยแพรํให๎กับบุคคล องค์กร และสาธารณชนทั่วไป ได๎รับรู๎และเข๎าใจความเป็นไปที่จะ
เกิดขึ้นสาหรับประยุกต์นาไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบัน “การวิจัย” ถือเป็นเครื่องมือที่มี
ความสาคัญในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํๆ ของประเทศ เพื่อให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และความก๎าวหน๎าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสูํการประยุกต์ใช๎สาหรับปรับปรุง
วิถีชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในประเทศให๎ดีขึ้น ด๎วยเหตุนี้ วช. ซึ่งเป็นหนํวยงานด๎านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ จึงได๎จัดทายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ในการเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลง

๔
๑.๒ การวิเ คราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็น การ
พัฒนาการวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางเป็นทางการภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นทิศทางและ
พัฒนาการที่สาคัญของอาเซียน โดยเฉพาะการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีเปูาหมายที่
ส าคั ญ คื อ มุํ ง ไปสูํ ก ารมี ต ลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกั น และมี ก ารเคลื่ อ นย๎ า ยสิ น ค๎ า บริ ก าร การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี และเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว ทั้งนี้ ชาติสมาชิกอาเซียนได๎
รํวมกันจัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด๎านเศรษฐกิจเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด๎าน คือ
๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะมี
การเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย๎ายเงินทุนอยํางเสรี
มากขึ้น รวมทั้งการสํงเสริมการรวมกลุํมสาขาสาคัญของอาเซียนให๎เป็นรูปธรรม โดยได๎กาหนดเปูาหมายเวลา
ที่จะคํอยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรคระหวํางกันเป็นระยะ ทั้งนี้ กาหนดเปูาหมายให๎ลดภาษีสินค๎าเป็น ร๎อยละ ๐
และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใชํภาษี
๒) การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให๎ความสาคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะชํวยสํงเสริมการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ เชํน นโยบายการแขํงขัน การคุ๎มครองผู๎บริโภค
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (การเงิน
การขนสํง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค โดยสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม (SMEs) และการเสริมสร๎างขีดความสามารถผํานโครงการตํางๆ เชํน ข๎อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
(Initiative for ASEAN Integration : IAI) เป็นต๎น เพื่อลดชํองวํางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวําง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๔) การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก เน๎นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให๎อาเซียนมีทําทีรํวมกันอยํา งชัดเจน เชํน การจัดทาเขตการค๎าเสรี ของ
อาเซียนกับประเทศคูํเจรจาตํางๆ เป็นต๎น รวมทั้งสํงเสริมการสร๎างเครือขํายในด๎านการผลิต/จาหนํายภายใน
ภูมิภาคให๎เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะเข๎าสูํ ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี
๒๕๕๘ สํงผลตํอสถานการณ์ปัจจุบันและกํอให๎เกิดแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ทั้งโอกาสที่ให๎ประโยชน์และ
ภัยคุกคามที่ทาให๎เ กิด ผลกระทบตํอ ประเทศไทย รวมทั้ง มีสิ่ง ท๎า ทายตํอ ประเทศไทยในหลายภาคสํว น
โดยสรุปได๎ ดังนี้
๑) ผลดีของ AEC
- กลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวมกวํา ๖๐๐ ล๎านคน เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการบริโภคและเพิ่มอานาจในการตํอรองในระดับโลก
- การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจกํอให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด (Economy of Scale)
หากมีการผลิตมาก ต๎นทุนก็จะต่าลง
- มีแรงดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่อยูํนอกกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนสูงขึ้น
- การรวมกลุํมของประเทศสมาชิกอาเซียนยํอมดีกวําประเทศเดียว
๒) ผลกระทบของ AEC
- ต๎องเตรียมความพร๎อมของทุกภาคสํวนและประชาชนไทยให๎ทันและยืดหยุํนปรับตัวให๎
รับตํอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว
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- ต๎องพัฒ นาประชาชนไทยให๎ มีความสามารถในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช๎ในการทางานของอาเซียน และพัฒนาความสามารถในการใช๎
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
- ต๎ อ งสร๎ า งความรู๎ ค วามเข๎ า ใจทางประวั ติ ศ าสตร์ เ ชิ ง บวกและพหุ วั ฒ นธรรมให๎ แ กํ
ประชาชนไทย เพื่อความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวและลดข๎อขัดแย๎งในภูมิภาคอาเซียน
- ต๎องผลิตแรงงานให๎สามารถแขํงขันได๎ในอาเซียนอยํางเรํงดํวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ทางาน และรองรับผลกระทบจากการเกิดเสรีในการเคลื่อนย๎ายแรงงาน/บริการ คณะกรรมการวิชาชีพ สภา
วิชาชีพ
- ต๎องเพิ่มโอกาสในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค (Hub) โดยอาศัยความได๎เปรียบในเชิง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และจุดแข็งอื่นของประเทศไทย
๓) สิ่งท๎าทายของ AEC
- การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ AEC ของภาคสํวนตํางๆ และ
ประชาชนไทย
- การเตรียมความพร๎อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และ AEC ในปี ๒๕๕๘ ใน
ด๎านตํางๆ เชํน การประเมินผลกระทบด๎านตํางๆ และแนวทางการแก๎ไขปัญหา และระบบข๎อมูลขําวสารรวมทั้ง
องค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
นับตั้งแตํการจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเมื่อปี ๒๕๔๖ อาเซียนให๎ความสาคัญใน
การเสริ มสร๎ างความแข็งแกรํ งทางเศรษฐกิจรํว มกันอยํางตํอเนื่อง โดยที่ประชุมสุ ดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) ครั้งที่ ๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ประเทศกัมพูชา ได๎เห็นชอบให๎อาเซียนกาหนดทิศ
ทางการดาเนิ น งานเพื่อมุํงไปสูํ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีลั กษณะคล๎ ายคลึ งกับประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) ในระยะแรกเริ่ม และเพื่อดาเนินการตามมติ
ดังกลําว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได๎เห็นชอบให๎มีการจัดจ๎างบริษัท McKinsey ทาการศึกษาการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาได๎
เสนอแนะให๎อาเซียนเรํงรัดการรวมกลุํมในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด๎าน
สินค๎าอุปโภค/บริโภคซึ่งมีการค๎าระหวํางกันสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดสํวนการสํงออก
สูงสุดของอาเซียน ขณะเดียวกันอาเซียนต๎องปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานภายในให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู๎นาอาเซียนได๎ออก
แถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให๎มีการรวมตัวไปสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ภายในปี ๒๕๖๓ และให๎เรํงรัดการรวมกลุํมเพื่อเปิดเสรีสินค๎าและบริการสาคัญ ๑๑ สาขาสาคัญ (Priority
Sectors) ได๎แกํ การทํองเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม๎ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค๎า
เกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ ตํอมาได๎เพิ่มสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาที่ ๑๒ โดยผู๎นา
อาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได๎ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่ เกี่ยวข๎องแล๎ว และในระหวําง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช๎ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผํานมา๑
๑

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

๖
จากการทบทวนสาหรับงานวิจัยที่ผํานมา พบวําสํวนใหญํเป็นเรื่องเกี่ยวกับด๎านผลกระทบที่
เกี่ยวกับการค๎าและการลงทุน อาทิ อุตสาหกรรมประเภทใดที่จะถูกกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
ต๎น และมีสานักวิจัยตํางๆ และสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย ได๎ทาการวิเคราะห์ในประเด็นดังกลําวไว๎
อยํางละเอียด โดยมีสรุปผลการวิจัย คือ อุตสาหกรรมที่ไปได๎ดีอยูํแล๎ว เชํน เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม อาหาร
ยานยนต์และชิ้นสํวน ทํองเที่ยว บริการ ซึ่งตํางเป็นจุดแข็งของไทยกํอนการเปิดเสรี จะเป็นภาคสํวนที่ได๎เปรียบมาก
ยิ่งขึ้น กรณีการศึกษาในเชิงลึกโดยแยกเป็นรายสาขาลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมพบวํา ข๎าว มันสาปะหลัง ยาง
น้าตาล อาหารสัตว์ ไกํ ปลาทูนํากระป๋ อง เครื่องใช๎ไฟฟูา (เชํน ตู๎เย็น เครื่องปรั บอากาศ) อิเล็ กทรอนิกส์ วัสดุ
กํอสร๎าง แฟชั่น ยานยนต์และชิ้นสํวน โรงแรม ทํองเที่ยว โรงพยาบาล บริการสุขภาพและความงาม เป็นสาขาที่
นํ าจะได๎รั บประโยชน์ สํ วนสาขาที่จะได๎รั บผลกระทบ ได๎แกํ ชา กาแฟ มะพร๎าว ไม๎ตัดดอก มันฝรั่ง พริกไทย
กระเทียม หัวหอมใหญํ น้ามันปาล์ม ถั่วเหลือง โคนม/โคเนื้อ เหล็ก โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การขนสํงทางอากาศ
บริการ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงาน รวมไปถึงภาคการเงิน๒
นอกจากการวิจัยเกี่ยวกับ AEC แล๎ว ยังพบการวิจัยที่เกี่ยวกับเสาหลักด๎านประชาคมสังคม
และวัฒ นธรรมอาเซีย น และด๎านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเป็น งานวิจัยที่เกี่ยวกั บ
การศึกษาความพร๎อมขับเคลื่อนศักยภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร๎อมด๎านการศึกษาเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคง ในการเป็นประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ดังนั้น ชํองวํางการวิจัยในด๎านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องของบูรณาการ
ความรํ ว มมือให๎ กับ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทยในการเป็นประเทศผู๎ นาในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งนอกจาก AEC ควรสํงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กํอให๎เกิดความรํวมมือกันด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศประชาคมอาเซียนโดยครอบคลุมทั้ง ๓ เสาหลัก
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็น การพัฒนาและการวิจัยด้านยุทธศาสตร์
รายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
วช. ได๎ดาเนินการศึกษาบริบทการพัฒนาประเทศที่จะมีผลกับการเป็นประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ AEC มีการจัดประชุม ๒ ครั้ง ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
(SWOT Analysis) รํวมกับฐานข๎อมูลการวิจัยที่ผํานมาเพื่อวิเคราะห์จุดอํอนจุดแข็งของประเทศไทย รวมทั้ง
โอกาสและภาวะคุกคามจากสิ่ ง แวดล๎ อ มภายนอกที่ เ กี่ยวข๎อ งจากการเป็ นประเทศใน AEC ส าหรั บ น าไป
พิจารณากาหนดตาแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยด๎านการเป็นประเทศใน AEC โดยมีรายละเอียดของผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
๑) จุดแข็ง (Strengths)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ให๎
ความส าคัญ กับ การสร๎ า งศั กยภาพและความสามารถเพื่ อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสํ ง เสริม ให๎ มีก าร
สร๎างสรรค์องค์ความรู๎เพื่อรองรับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมี
หนํวยงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อาทิ สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ.ทบ.) สานัก
งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) สานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (สนช.) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
๒
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๗
เทคโนโลยี มูลนิธิสํงเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย และหนํวยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา
อีกจานวนมากด๎วย
ด๎านวัฒธรรม ประเทศไทยมีภูมิปัญญาโดยเป็น องค์ความรู๎ในด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การดารงชีวิตของคนไทยและเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทาให๎
สังคมไทยสามารถดารงอยูํมาได๎อยํางมั่นคงจนถึงปัจจุบั น จึงนับได๎วําเป็นความงดงามทางวั ฒนธรรมของคน
ไทย ที่ควรถูกนาขึ้นมาเพื่อถํายทอดสูํประเทศเพื่อนบ๎านในอาเซียนด๎วยกัน
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยูํศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎และมี
พรมแดนติดกับ ประเทศเพื่อนบ๎ านมากที่สุ ดในภูมิภ าค รวมทั้งลั กษณะของที่ตั้ง ทาให๎ ไทยมีความเสี่ ยงภัย
ธรรมชาติคํอนข๎างต่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ๎านหลายประเทศ
ระดับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในระดับที่สูงกวําประเทศสํวน
ใหญํในอาเซียน โดยประชาชนสํวนใหญํได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีจานวนแรงงานมีฝีมือและบุคลากร
ระดับสูงมากพอสมควร รวมทั้งมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานและสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง
ตลอดจนมีโครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎รับการพัฒนาคํอนข๎างมากโดยเฉพาะถนน ขณะที่ด๎านโครงสร๎างเชิงสถาบัน
กฎหมายและระเบียบ สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ มีการพัฒนามากพอสมควร และเงินบาทได๎รับการยอมรับ
จากประเทศเพื่อนบ๎านทาให๎การค๎าชายแดนสามารถซื้อขายเป็นเงินบาทได๎
ขนาดเศรษฐกิจและตลาดของประเทศ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจไทยใหญํเป็นอันดับสอง
รองจากอินโดนีเซีย มีประชากรจานวนมาก ใกล๎เคียงกับจานวนประชากรของประเทศเมียนมาร์ และเวียดนาม
แตํคนไทยมีระดับรายได๎และมีกาลังซื้อสูงกวําประเทศเพื่อนบ๎าน นอกจากนี้ไทยมีพื้นที่เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาและรองรับการลงทุนในภาคการผลิต แตกตํางจากสิงคโปร์ที่มีพื้นที่จากัด
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียน ประเทศไทยมีการสํงออกและนาเข๎ากับอาเซียน
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 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการลงทุนจาก
ตํางประเทศมาโดยตลอด ไทยจึงมีความพร๎อมและประสบการณ์ในด๎านการค๎าและดึงดูดนักลงทุนตํางประเทศ
มากกวําชาติเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ดังนั้น การเข๎า AEC จะทาให๎ประเทศไทยมีโอกาสได๎รับประโยชน์จาก
การค๎าและการลงทุนจากประเทศนอกกลุํม AEC มากกวําประเทศสมาชิก AEC สํวนใหญํ
๒) จุดอ่อน (Weaknesses)
จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 โดย World Economic
Forum (WEF) ที่สารวจอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ๑๔๒ ประเทศ พบวํา อันดับ
ความสามารถทางการแขํ ง ขั น ของไทยปรั บ ลดลง โดยด๎ า นที่ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพและการศึ ก ษาพื้ น ฐานของ
ประชาชน (ได๎ลาดับที่ ๘๓) และจากรายงานดัชนีความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency
Index) ปี ๒๐๑๑ ของสถาบันสอนภาษา Education First (EF) ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนาของโลก ดัชนี
ดังกลําวจัดทามาจากการรวบรวมข๎อมูล ของประชากรในวัยทางานกวํา ๒ ล๎านคน ใน ๔๔ ประเทศ ที่
ภาษาอังกฤษไมํได๎เป็นภาษาแมํทั่วโลก พบวําความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยูํในระดับต่า เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่ทาการวิจัยมี ๑๓ ประเทศ ปรากฏวําประเทศที่มีความสามารถด๎าน
ภาษาอังกฤษสูงสุด ได๎แกํ มาเลเซีย รองลงมา คือ ฮํองกง เกาหลีใต๎ ญี่ปุน ไต๎หวัน ซาอุดีอาระเบีย จีน อินเดีย

๘
รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย คาซัคสถาน ตามลาดับ ซึ่งนําตกใจมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ให๎
ความสาคัญของภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมาก เด็กๆ จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตํชั้นประถมนับถึงมหาวิทยาลัย
ก็มากกวํา ๑๐ ปี แตํภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยูํในอันดับต่ากวําเวียดนาม
ความสามารถด๎านการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพ ปรากฏวําล าดับของไทยจะอยูํที่ ๔๓ โดย
ปัจจัยที่ทาให๎ไทยอยูํในลาดับที่คํอนข๎างต่า คือ ความพร๎อมด๎านเทคโนโลยี (ได๎ลาดับที่ ๘๔) และการศึกษาใน
ระดับสูง (ได๎ลาดับที่ ๖๒) และสํวนปัจจัยอื่นๆ จัดอยูํกลางในลาดับ ๔๐-๕๐ ทาให๎เห็นวําปัญหาใหญํของไทย
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถทางการแขํงขัน ทั้งใน
ระดับประเทศ อุตสาหกรรม และองค์กร ทั้งนี้ จากรายงานของ International Institute for Management
Development 2003 สรุป วําความสามารถในการแขํงขันนอกจากมาจากปัจจัยการผลิต ๔ ประการ
ประกอบด๎วย ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานแล๎ว การศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการ
เพิ่มองค์ความรู๎พิเศษ นับเป็นปัจจัยสาคัญ รวมทั้งความรู๎ด๎านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมํๆ (งบลงทุนด๎าน
วิจัยและพัฒนาของไทยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒๔ ของ GDP ซึง่ ต่ากวํามาเลเซียและสิงคโปร์มาก)
การขาดความเข๎ าใจและความตระหนั ก จากผลการส ารวจของหลายสถาบัน พบวํ า
สังคมไทยยังขาดความตื่นตัวเกี่ย วกับการเป็น AEC ประชาชนและผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังขาดความ
ตระหนักถึงความสาคัญ ผลกระทบ และความจาเป็นในการเตรียมความพร๎อม ยกเว๎นผู๎ประกอบการขนาดใหญํ
หรือหนํวยงานที่ทาธุรกิจกับตํางประเทศอยูํแล๎ว โดยการขาดความเข๎าใจและความตระหนัก ดังกลําวอาจสร๎าง
ปัญหาให๎กับผู๎ประกอบการไทย ทาให๎ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎ประโยชน์จาก AEC ทาให๎เสียโอกาสหรือ
พลาดโอกาสที่กาลั ง จะเปิ ดออก และท าให๎ ขาดการเตรีย มความพร๎อมและไมํส ามารถปรับตัว เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจาก AEC ได๎ทันเวลา
การไมํรู๎จักเพื่อนบ๎าน นอกจากคนไทยจะไมํเกํงในการใช๎ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
แล๎ว คนไทยยังมีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ๎านน๎อยมาก ระบบการศึกษาของไทยขาดทางเลือกใน
การเรียนรู๎ด๎านภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ๎าน ขณะที่สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ ก็ไมํเอื้อ
ตํอการติดตํอค๎าขาย ลงทุน หรือทํองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎าน รวมทั้งมีความไมํสะดวกบางด๎านในการดาเนิน
ธุรกิจ แม๎วําจากการจัดอันดับ Doing Business ของธนาคารโลก ประเทศไทยอยูํในอันดับที่ ๑๗ จาก ๑๘๓
ประเทศ (สิงค์โปร์อยูํอันดับ ๑ และมาเลเซียอันดับ ๑๘) แตํหากพิจารณาดัชนีบางด๎านพบวํายังเป็นอุปสรรคใน
การทาธุรกิจ ได๎แกํ “การเริ่มต๎นธุรกิจ ” ธุรกิจที่เข๎ามาลงทุนหรือทาธุรกิจในไทย ต๎องติดตํอกับหนํวยงาน
ราชการจานวนมาก มีหลายขั้นตอน และในแตํละขั้นตอนใช๎เวลามาก “การขอสินเชื่อ” ผู๎ประกอบการมี
ข๎อจากัดในการเข๎าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะรายยํอย และต๎นทุนทางการเงินของไทยยังคํอนข๎างสูง เพราะธุรกิจ
สถาบันการเงินของไทยยังมีลักษณะผูกขาดในระดับหนึ่ง ต๎นทุนการทาธุรกิจที่สูงขึ้ น โดยเฉพาะอัตราคําจ๎าง
แรงงานในประเทศไทยที่สูงขึ้น
ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกกาลังมองหาแหลํงลงทุนใหมํที่มีต๎นทุนแรงงานต่ากวําจีน ทาให๎การ
ลงทุนในโลกมีแนวโน๎มไหลเข๎าไปยังเศรษฐกิจเกิดใหมํมากขึ้น เชํน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เป็นต๎น นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีสัดสํวนต๎น ทุนด๎านพลังงานและด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์สูง ดังนั้นในภาวะที่ราคาน้ามัน
โลกมีแนวโน๎มสูงขึ้น ไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความนําสนใจในการเข๎ามาลงทุนมากขึ้น
ปัญหาทางการเมืองและการบริหาร ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองและการบริหาร เชํน
ปัญหาความขัดแย๎งทางการเมือง การปฏิวัติและการชุมนุมประท๎วง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง
และเจ๎าหน๎าที่รัฐ ซึ่งทาให๎ภาคธุรกิจมีต๎นทุนแฝงสูงมาก ตลอดจนปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
หนํวยงานภาครัฐ เป็นต๎น สํงผลให๎การพัฒนาของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอยํางเชื่องช๎าและต๎องหยุดชะงักเป็นระยะๆ
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๓) โอกาส (Opportunities)
ประชาคมอาเซียนเป็นตลาดผู๎บริโภคสินค๎าที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับประเทศไทย และเป็น
โครงขํายฐานการผลิตทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ตํอการขยายการลงทุน AEC
นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญกับไทยมาก เนื่องจากเป็นกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกล๎ชิดไทยมากที่สุด สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ๎าน มีพรมแดนติดกับไทย มีวัฒนธรรมที่
คล๎ายคลึง มีสินค๎าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได๎ หรือมีสินค๎าบริการที่คล๎ายคลึงกัน การรวมกลุํม
เป็น AEC ทาให๎เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญํ โดยสามารถนาจุดแข็งของแตํละประเทศมาเสริมกับจุดแข็ง
ของไทยเพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดในการผลิต สํงออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได๎ก็ตํอเมื่อมีการเคลื่อนย๎ายปัจจัย
การผลิ ตได๎อยํ างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ การเป็น AEC จะชํว ยให๎ ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผํ นและ
เสริมสร๎างอานาจการตํอรองในเวทีตํางๆ มากขึ้น รวมทั้งจะชํวยสํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวในด๎านการค๎าและ
การลงทุนของไทย เนื่องจากมีการผลักดันมาตรการตํางๆ เพื่อเป็น AEC จะกํอให๎เกิดการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด ไมํวํ าจะเป็นอุปสรรคด๎านภาษีหรือมาตรการทางการค๎าอื่นๆ ที่มิใชํภาษี เพราะ
ประเทศสมาชิกจะแสวงหาความรํวมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคตํางๆ เหลํานั้น รวมถึงอานวยความสะดวกทาง
การค๎าและการลงทุนระหวํางกัน อีกทั้งยังจะทาให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร๎อมกับ
สภาวะแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและใช๎โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค๎าและการ
ลงทุนตํางๆ ให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร๎อมและมีขีดความสามารถในการ
แขํงขันสูง
จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 ดังกลําว ประเทศไทยมี
ความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ (ได๎ลาดับที่ ๒๘) ยังนับวําอยูํในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุํม
อาเซียนด๎วยกัน จากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผู๎ประกอบการสํงออกได๎คาดวําการสํงออกใน
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (กรกฎาคม-กันยายน) จะดีขึ้น ร๎อยละ ๔๑.๙ ไมํเปลี่ยนแปลงร๎อยละ ๓๗.๒ และลดลง
ร๎อยละ ๒๐.๙ ทาให๎ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจสํงออก มีคําเทํากับ ๖๐.๕ แสดงวําการสํงออกมีทิศทางที่ดีขึ้น
ดังนั้นการรํวมมือกันในประชาคมอาเซียนจะเป็นการเพิ่มโอกาสให๎กับประเทศได๎ขยายการสํงออกสินค๎า
๔) ภาวะคุกคาม (Threats)
แนวโน๎มรูปแบบการลงทุนในไทยจากตํางประเทศให๎ความสนใจในธุรกิจบริการมากกวํา
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ทาให๎ ในระยะยาวอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเงินทุนตํางชาติ จะได๎รับผลกระทบตํอการ
ขยายตัวได๎ โดยกลุํมธุรกิจบริการที่มีแนวโน๎ม ดีและเป็นกลุํมธุรกิจที่มีประเทศตํางๆ ให๎ความสนใจลงทุนซึ่งมี
อัตราเติบโตคํอนข๎างสูงและมีการเคลื่อนย๎ายฐานการบริการจากประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุ โ รป มายั งภูมิภ าคเอเชีย มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกาลั งพัฒ นาที่ส ามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ตํางชาติมากกวําภูมิภาคอื่น โดยธุรกิจบริการที่ชาวตํางประเทศสนใจลงทุน คือ บริการด๎านการค๎นคว๎าและวิจัย
บริการให๎ข๎อมูลทางโทรศัพท์ บริการด๎านการขนสํงและกระจายสินค๎าแบบครบวงจร และบริการด๎านการซํอม
บ ารุ ง นอกจากนี้ รู ป แบบการลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารสาขาการเงิ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร๎ า งของ
องค์ประกอบประเภทเงินทุนระหวํางการลงทุนในตลาดหุ๎นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) การลงทุน
โดยตรง (Foreign Direct Investment : FDI) และการกู๎ยืม การเพิ่มบทบาทในทางเศรษฐกิจและการสํงออก
เงินทุนของประเทศเกิดใหมํเอเชียตะวันออก (Emerging East Asia) ซึ่งประกอบไปด๎วย ไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เวียดนาม รวมถึงการเคลื่อนย๎ายเงินทุนไปลงทุนในภาคบริการของประเทศพัฒนาแล๎ว
โดยแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินเป็นสภาวการณ์ที่เอื้อประโยชน์แกํนักลงทุน ซึ่งจะดึงดูดนัก
ลงทุนชาวตํางชาติให๎หันมาเห็นความสาคัญและเรํงกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังสาขาการเงินมากขึ้น โดยมีสาเหตุ
มาจากภาคการเงินมีความเป็นเสรีมากขึ้นและธรรมชาติของการลงทุนเพื่อเก็งกาไรในภาคการเงินที่เห็นผลเร็ว
กวําภาคอุตสาหกรรมอยํางชัดเจน ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหวํางสัดสํวนการลงทุนใน ๓ องค์ประกอบหลัก

๑๐
คือ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในตราสารหนี้ (Foreign Borrowing) และการลงทุนใน
ตลาดหุ๎นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) แนวโน๎มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่แท๎จริง (Real
Sector) จะเติบโตในอัตราที่คงที่หรือช๎าลงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากที่กลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมเพื่อการสํงออกหลักของประเทศไทย อาทิ ยาน
ยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก ฯลฯ ที่ล๎วนแล๎วแตํต๎องพึ่งพาเงินลงทุนจาก
ตํา งชาติเ ป็ น สํ ว นใหญํ ดั ง นั้ น หากกระแสของการลงทุ น เปลี่ ยนแปลงไปดั ง ที่ไ ด๎ กลํ าวในข๎ า งต๎ น และหาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงต๎องพึ่งพาเงินลงทุนจากตํางประเทศเชํนเดิม ไทยก็จะพบอุปสรรค
สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอยํางแนํนอน
การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยของการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน
จุดแข็ง/จุดอ่อน

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

(SO)
ประเทศไทยมี วั ฒ นธรรมและภู มิ
ปั ญ ญาดั่ ง เดิ ม มี ค วามได๎ เ ปรี ย บ
เ รื่ อ ง ที่ ตั้ ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ฯ ล ฯ ที่
สามารถนามาเป็นฐานการพัฒนา
โดยผํานการบูรณาการยุทธศาสตร์
การวิจัยด๎านการสร๎างความเข๎าใจ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อให๎ได๎รับประโยชน์
จากการเป็นประเทศใน AEC
(ST)
แนวโน๎ ม รู ป แบบการลงทุ น ของ
ตํางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทาให๎
อุ ต สาหกรรมที่ ต๎ อ งพึ่ ง พาเงิ น ทุ น
จากตํางประเทศได๎รับผลกระทบ
ขณะที่ภ าคบริ การซึ่ งมี แนวโน๎ม ดี
หากสามารถน าจุ ด แข็ง มาพั ฒ นา
ศั ก ยภาพ โดยมี แ นวคิ ด รู ป แบบ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ค ว า ม รํ ว ม มื อ กั บ
ตํางประเทศที่เหมาะสม

(WO)
ความสามารถของประเทศและการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะ
ด๎ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
และสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ข องไทยมี
จ า กั ด ดั ง นั้ น จ า เ ป็ น ต๎ อ ง ใ ช๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู๎ ทุ น มนุ ษ ย์ และการรู๎ จั ก
เข๎าใจประเทศเพื่อนบ๎าน สาหรับ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ AEC
(WT)
ความสามารถในการแขํ ง ขั น ของ
ไทยลดลง การขาดความเข๎าใจและ
ความสาคัญของ AEC การไมํรู๎จัก
ประเทศเพื่ อ นบ๎ า น การมี ปั ญ หา
การเมื อ งและการบริห าร ขณะที่
แนวโน๎มรูปแบบการลงทุนในไทย
ของ ตํ า งปร ะเ ทศ เปลี่ ยน จา ก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคบริการ
ท าให๎ อุ ต สาหกรรมที่ ต๎ อ งพึ่ ง พา
เงิ น ทุ น จากตํ า งประเทศได๎ รั บ
ผลกระทบ

โอกาส/ภาวะคุกคาม
โอกาส (Opportunities)

ภาวะคุกคาม (Threats)

๑๑
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น ที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็น ด้านการเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
วช. ได๎จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เพื่อมุํงเน๎นให๎เป็นแนวทางใน
การดาเนินการวิจัยของหนํวยงานวิจัยตํางๆ และใช๎เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข๎อเสนอการ
วิจัยของหนํวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจาปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล๎องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต๎องการ
ของพื้นที่ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน๎นการบูรณาการด๎านการวิจัยที่สอดคล๎องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสูํ
การพัฒนาประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน โดยให๎ทุ กภาคสํวนมีสํวนรํวม ทั้งนี้ กรอบการดาเนินงานวิจัยจะเน๎น
งานวิจัยที่สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีการจัดลาดับความสาคัญและ
ความจาเป็นของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
จุดเน๎นที่สอดคล๎องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมที่
คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหนํวยงานตํางๆ รวมทั้งในภูมิภาค
และมีกลไกกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานวิจัยในสํวนกลางและในสํวนภูมิภาค อันจะนาไปสูํการ
สร๎างเครือขํายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัย
รํ ว มกั น ซึ่ งการดาเนิ น นโยบายและยุ ทธศาสตร์ การวิ จัย ของชาติ ฉ บั บที่ ๘ จะมีค วามเป็ นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ
วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช๎งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน”
พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให๎
สูงขึ้น และสร๎างฐานความรู๎ที่มีคุณคํา สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรํหลาย รวมทั้ง
ให๎เกิดการเรียนรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช๎ทรัพยากรและเครือขํายวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม”
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ประกอบด๎วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน คือ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ ๒ การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเปูาประสงค์การวิจัย คือ
สร๎างเสริมองค์ความรู๎เพื่อเป็นพื้นฐานสูํการสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยําง
สมดุลและยั่งยืน โดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุํงเน๎นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสร๎างมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปุาไม๎และประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
จั ด การองค์ ค วามรู๎ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท๎ องถิ่ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และเศรษฐกิ จ
สร๎างสรรค์อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุํงเน๎นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อุต สาหกรรมบริ ก าร ซึ่ งครอบคลุ ม ถึง การทํ องเที่ ยว การพัฒ นาด๎า นพลั ง งาน โลจิส ติก ส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยค านึ งถึ งบทบาทการแขํ งขั นของประเทศภายใต๎ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ๎าน และสร๎างสรรค์องค์ความรู๎เพื่อ
รองรับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดาเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มุํงกํอให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ซึ่งมี กลยุทธ์การวิจัย ๘ กลยุทธ์ คาดวําจะใช๎งบประมาณเพื่อ
การวิจัย รวม ๑๕๒,๓๔๙ ล๎ านบาท (ร๎อยละ ๓๕) และในระดับภูมิภ าคอาจมุํงเน๎นในประเด็นการวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย
นอกจากนี้ ยุ ทธศาสตร์ การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให๎ความสาคัญกับการบูรณาการด๎านการวิจัยให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๒
ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรั ฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจาปี ๒๕๕๗ ควบคูํ
กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการนาไปใช๎ให๎เกิดผลทั้งการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน โดยให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม รวมทั้งคานึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความ
ต๎องการผลงานวิจัยและความรู๎เพื่อเรํงแก๎ไขปัญหาและนาไปสูํการเสริมสร๎างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพื่อ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
การวิจัยเพื่อนาประเทศไทยมุํงสูํการเป็นประเทศผู๎นาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางยั่งยืน

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ สํงเสริมการวิจัยด๎านบูรณาการความรํวมมือให๎กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การเป็นประเทศผู๎นาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓.๒ สํงเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กํอให๎เกิดความรํวมมือกันด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการเป็นตลาดเดียว
๓.๓ สํ ง เสริ ม งานวิ จั ย เพื่ อ การเรี ย นรู๎ ภ าษา สั ง คม และวั ฒ นธรรมในกลุํ ม ประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๓.๔ สํงเสริมงานวิจัยอื่นๆ ที่สามารถชํวยสร๎างความรํวมมือระหวํางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได๎

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัย ๑ การวิจั ย เพื่อศึ กษาวิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากเข๎า รํว มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนที่เกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของธุรกิจระหวํางประเทศ รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
ธุรกิจระหวํางประเทศ การบริหารธุรกิจข๎ามชาติและการประเมินเลือกประเทศที่จะลงทุน ตลอดจนศึกษา
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการค๎า ประชากร การเมืองและ
กฎหมาย ที่มีผลกระทบตํอการประกอบธุรกิจระหวํางประเทศ กลยุทธ์การค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศ
การจัดการด๎านการตลาดระหวํางประเทศ การประสานความรํวมมือเพื่อการแขํงขันในเวทีโลกของธุรกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค๎าเงินตราระหวํางประเทศและข๎อจากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การบังคับ
และการควบคุมธุรกิจระหวํางประเทศของรัฐบาล และการปรับตัวภายใต๎ข๎อตกลงวําด๎วยการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ในด๎านความคุ๎มครองการลงทุนและอานวยความ
สะดวกการลงทุนมากขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงความเป็นไปได๎ของผู๎ประกอบการไทยที่จะดาเนินธุรกิจข๎ามชาติ ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัย ๒ การวิ จั ย เพื่ อ สร๎ า งงานวิ จั ย ที่ ส ามารถชี้ น าและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโลจิสติกส์ และการจัดการหํวงโซํอุปทาน ที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสํง การจัดการสินค๎าคง
คลัง การสํงมอบสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพ สิ่งอานวยความสะดวกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก
และนาเข๎าสินค๎า ระบบโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทและความสาคัญของ
ระบบโลจิ ส ติก ส์ ตํอ การพัฒ นา และการยกระดั บความสามารถในการแขํงขั นของประเทศ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

๑๓
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะ โครงสร๎างภูมิประเทศ ทรัพยากรที่มีอิทธิพลตํอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ในด๎านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการผลิต การ
พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค๎า ระหวํางประเทศ และการลงทุน ปัจจัยที่เป็นตัวนาตลอดจนปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่สาคัญตํอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแตํละประเทศ
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยด๎านสินค๎าและบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีโอกาส
และศักยภาพในการแขํงขันกับตลาดโลก รวมทั้งข๎อเสนอแนะด๎านการลงทุนในสินค๎าและบริการทั้ง ในประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิกอื่นของประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยด๎านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและบทบัญญัติตํางๆ
ที่เกี่ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น ทั้ง ที่มีก ารใช๎บัง คับแล๎ ว และจะมีก ารบั ญญัติขึ้ นเพื่ อสํ ง เสริ มและ
สนับสนุนความรํวมมือตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเป็นการเสริมสร๎างความเข๎าใจ การ
เตรียมความพร๎อม และสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตํอการเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยด๎านข๎อตกลง ข๎อยกเว๎น ระยะที่มีผลบังคั บใช๎ และผลกระทบที่เกิด
จากข๎อตกลง รวมทั้งโอกาสและความท๎าทายตํอภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเคลื่อนย๎ายแรงงาน
ฝีมือของไทย โดยข๎อตกลงที่สาคัญภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ข๎อตกลงการค๎าสินค๎าอาเซียน
กรอบข๎อตกลงการค๎าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ข๎อตกลงการ
ลงทุน อาเซีย น การเคลื่ อนย๎ ายแรงงานมีฝี มือ นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุ มความตกลงด๎านอื่นๆ ได๎แกํ
มาตรฐานสินค๎าอาเซียน ด๎านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และการเชื่อมโยงอาเซียน รวมทั้งข๎อตกลง
ของอาเซียนกับพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ได๎แกํ ข๎อตกลงของเขตการค๎าเสรีอาเซียน-จีน ข๎อตกลงของเขต
การค๎าเสรีอาเซียน-อินเดีย และกรอบความรํวมมืออาเซียนบวกสาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ด๎วยการ
สร๎างมาตรฐานการออกแบบอาคารเขียว กฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับมาตรฐานความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัย
คุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมํบนพื้นฐานของการมีความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอันถือ
เป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศึกษาอิทธิพลโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ที่ต๎องพิจารณารํวมกับความสาคัญของท๎องถิ่น (Localization) โดยเฉพาะภายใต๎ประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างให๎ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันที่
แนํนแฟูน และสร๎างสรรค์กับประชาคมโลกโดยมีเปูาหมายให๎อาเซียนมีบทบาทนาในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการดารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ของประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยพื้นฐานที่ใช๎การศึกษาภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ๎านในประชาคม
อาเซียนในแนววัจนะปฏิบัติ ศาสตร์ (Pragmatics) การวิจัยแผนที่ทางภาษาของกลุํมประเทศในประชาคม
อาเซียน การสร๎างหลักสูตรภาษา การเรียน การสอนภาษาแบบ E-Learning และการใช๎วรรณคดีในการ
เรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความสานึกในคุณคําของสถาบันหลักทางสังคม

๑๔
แผนงานวิจัย ๒ การเข๎าใจชีวิตและวิถีไทยและอาเซียนผํานการแปลวรรณกรรม การใช๎
วรรณกรรมเพื่อสร๎างความสมานฉันท์ รวมทั้งวรรณคดีที่มีเนื้อหาเรื่องกาเนิดโลกและมนุษย์กลุํมแรกของคนใน
อาเซียน ลักษณะรํวมและลักษณะเดํนของวรรณคดีอ าเซียน กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดี ของประเทศใน
กลุํมอาเซียนในลักษณะรํวมและแตกตําง
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเรื่องประเพณีและความคิดความเชื่อที่สะท๎อนจากวรรณคดีของ
ประเทศในกลุํมอาเซียน การวิจัยฟื้นฟูหลักธรรมทางศาสนา การวิจัยเพื่อแสวงหากิจกรรมทางศาสนาที่เข๎าถึง
ประชาชน และการวิจัยการใช๎ศาสนาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อสร๎างคุณคําด๎านศิลปกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกของสังคม/ประชาคมอาเซียน เพื่อแสวงหาองค์ความรู๎กระบวนการ ประสบการณ์สุนทรียะของศิลปกรรม
ที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคม และประสบการณ์สุนทรียะของศิลปกรรมรํวมสมัย/ศิลปกรรมหลังสมัยใหมํ รวมทั้ง
เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎และแหลํงนาเสนอศิลปกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การวิ จั ยด้ า นท่องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมในด้า นการเป็น ประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อการสร๎างแผนที่วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๒ การวิจั ย เพื่ อ การสร๎า งเส๎ น ทางทํ องเที่ย วใหมํ แ ละความเป็น ไปได๎ ในการ
จัดการทํองเที่ยว การเชื่อมโยงการทํองเที่ยวระหวํางประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะของคน
ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของชนเผําเพื่อการทํองเที่ยว
แผนงานวิจัย ๔ การเตรียมบุคลากรทางวัฒนธรรมเพื่อรับ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ระบบการรักษาความปลอดภัยในการทํองเที่ยวไทย รวมถึงการศึกษาจุดเดํนด๎านอาหาร : อาหาร
สุขภาพ อาหารสวยงาม อาหารหลากรส ในกลุํมประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข๎ารํวมประชาคมอาเซียนในภาค
ประชาชน
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร๎างคูํมือในการชี้นาและเสนอแนะแนวทางความรํวมมือกับ
ประชาคมอาเซียนในภาคประชาชน
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเผยแพรํข๎ อมูลขําวความรํวมมือกับประเทศ
ในประชาคมอาเซียน

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่ได๎รับการยอมรับและนาไปใช๎ได๎จริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน

๑๕
เป้าประสงค์ สร๎ างงานวิจั ย ที่ได๎รั บการยอมรับและนาไปใช๎ได๎จริงกับหนํว ยงาน องค์กร ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข แก๎ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึด
มั่นในหลักความมั่นคงรอบด๎าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการดารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของ
ประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ
เป้าประสงค์ สร๎ างงานวิ จั ยที่ สํ งเสริ มความรํ วมมือด๎ านการศึกษาและการวิ จั ยด๎ านวัฒ นธรรมกั บ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตํางประเทศ ให๎เห็นความงดงามสุนทรีย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิ จั ย ด้ า นท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในด้ า นการเป็ น ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่สร๎างความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิ จั ย ด้ า นการสร้ า งความเข้ า ใจภาคประชาชนในการเป็ น ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่ได๎รับการยอมรับและนาไปใช๎ได๎จริงในภาคประชาชน

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ
๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช๎ผลการศึกษาวิจัย การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ
๖.๒ ผลลัพธ์
มีองค์ความรู๎ด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่ น
ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
๖.๓ ตัวชี้วัด
ภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ นาผลการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช๎กับสํวนตัวและสํวนรวม
๖.๔ เป้าหมาย
ภาคองค์กรสํว นท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึ กษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ มี
ชีวิตที่ดี จากการใช๎ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ
๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๓) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๔) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
๕) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๖) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๖
๗) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ ทั่วประเทศ

๘. แผนงานวิจัยและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก
แผนงานวิจัย ๑ การวิจั ย เพื่อศึ กษาวิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากเข๎า รํว มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนฯ
แผนงานวิจัย ๒ การวิ จั ย เพื่ อ สร๎ า งงานวิ จั ย ที่ ส ามารถชี้ น าและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโลจิสติกส์ฯ
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยด๎านสินค๎าและบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยด๎านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและบทบัญญัติ
แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยด๎านข๎อตกลง ข๎อยกเว๎น ระยะที่มีผลบังคับใช๎ และผลกระทบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม
แผนงานวิจัย ๒ การวิจั ย เพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัย
คุกคามความมั่นคง
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างให๎ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการดารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของ
ประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยพื้นฐานที่ใช๎การศึกษาภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ๎าน
แผนงานวิจัย ๒ การเข๎าใจชีวิตและวิถีไทยและอาเซียนผํานการแปลวรรณกรรม
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเรื่องประเพณีและความคิดความเชื่อที่สะท๎อนจากวรรณคดี
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อสร๎างคุณคําด๎านศิลปกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธการวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อการสร๎างแผนที่วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวใหมํ
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แผนงานวิจัย ๔ การเตรียมบุคลากรทางวัฒนธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การวิ จั ย ด้ า นการสร้ า งความเข้ า ใจภาคประชาชนในการเป็ น ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ

๑๗
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร๎างคูํมือในการชี้นาและเสนอแนะแนวทางความรํวมมือ
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพือ่ พัฒนากิจกรรมการเผยแพรํข๎อมูล

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ การสร๎ างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับความรํว มมือกับกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อให๎นาไปประยุกต์ได๎
๙.๒ การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ที่กํอให๎ เกิดความรํวมมือกันด๎านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม
การเมือง และความมั่นคงในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางยั่งยืน
๙.๓ การพัฒนานักวิจัยด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นนักปฏิบัติโดยเรียนรู๎และประเมินความรํวมมือกันไปในเวลาเดียวกัน

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่อขั บ เคลื่ อนให๎ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จัยรายประเด็น ด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนที่กาหนดขึ้นมีการนาไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
อยํางมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑๐.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ต๎อ งมี การก าหนดแผนปฏิบั ติก ารที่ ชัด เจนและเป็น ระบบ เพื่ อก าหนดแนวทาง ขั้ นตอน
วิธีการ/กิจกรรม และเจ๎าภาพผู๎รับผิดชอบ เพื่อให๎เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสูํการปฏิบัติเพื่อ
นาสํงผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีก าร
กาหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหมํหรือสถานการณ์ที่แตกตํางจากที่เคยศึกษาไว๎ อันจะทาให๎ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล๎องกับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและนาสํ งผลงานได๎อยํางมี
ประสิทธิผล
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ต๎องเกี่ยวข๎องกับภาคสํวน องค์กรและบุคคลจานวนมากและตํอเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให๎ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลจ าเป็ น อยํ า งยิ่ ง ที่ จ ะต๎ อ งให๎
ความสาคัญและจัดให๎มีกลไกการสื่อสารและการประสานงานอยํางเป็นระบบ ทั่วถึงและตํอเนื่อง โดยจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแตํละภาคสํวนที่ชัดเจน และสนับสนุนให๎มีการสื่อสารและประสานงาน
เป็นเครือขํายของแตํละภาคสํวน (Sector Networking) และข๎ามภาคสํวน (Inter-Sector Networking) ซึ่ง
อาจใช๎ประโยชน์จากเครือขํายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) สาหรับการ
ยกระดั บ ความรํ ว มมื อ ของนั ก วิ จั ย ในสหวิ ท ยาการ และอ านวยความสะดวกในการติ ด ตํ อ สื่ อ สา รและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพรํข๎อมูล การโต๎ตอบ รวมถึงการติดตํอขอข๎อมูลการวิจัยระหวํางภาคสํวนได๎
๑๐.๓ ความพร๎อมด๎านทรัพยากร
ความพร๎อมด๎านทรัพยากร ได๎แกํ ความพร๎อมด๎านบุคลากร ด๎านระบบงาน และความพร๎อม
ด๎านระบบฐานข๎อมูล และสารสนเทศที่ใช๎สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต๎องมีความรู๎และมี
จานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานตํางๆ จะต๎องมีความคลํองตัวที่เอื้อให๎นักวิจัยสามารถทางานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข๎อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไมํทันสมัย ซึ่งเป็น
อุปสรรคอยํางมากตํอการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่

๑๘
เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึงและมีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลดังกลําวใน
ขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข๎อมูลการวิจัยขององค์การและภาคสํวนอื่นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบตํางๆ เพื่อจะนาไปพัฒนา
รูปแบบด๎านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนตํอไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร๎างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เชํน ควรสํงเสริมให๎ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรตํางๆ ได๎มีโอกาสรํวมในการทาวิจัยในสํ วนที่เกี่ยวข๎องในด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตั้งแตํขั้นตอนการเริ่มต๎นการทาวิจัย โดยอาจรํวมแสดงความคิดเห็นตํอข๎อเสนอการทาวิจัย และการ
รํวมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพรํองค์ความรู๎งานวิจัยไปสูํวงกว๎างทั้งในประเทศและ
ระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่ อนให๎ ยุ ทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์อยํางมีประสิทธิผล จาเป็นต๎องมีการติดตามและประเมินผลที่
ดีควบคูํไปด๎วย โดยใช๎การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินกํอนดาเนินการวิจัย (Ex-ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข๎อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล๎องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหวํางดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกลําวไปปฏิบัติ วําสามารถตอบโจทย์ความ
ต๎องการได๎อยํางถูกต๎องหรือไมํ
๑๑.๓ การประเมินผลหลังดาเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หนํวยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล๎ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ๎มคําของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัย โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเปูาประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

