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เรื่อง “โครงการจัดทํารายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper)  

ตอบโจทยสถานการณการคาและการพัฒนา” 
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1. หลักการและเหตุผล 

ในโอกาสที่ประเทศไทยทําหนาท่ี “ประธานอาเซียน” (ASEAN Chairmanship) ในป 2562 รัฐบาล
ไทยไดเตรียมความพรอมและวางแนวทางการปฏิบัติหนาที่ประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร โดยมุงเนนในสิ่งท่ี
นําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ไมทิ้งใครไวขางหลัง และตองมุงไปสูอนาคต โดย
แนวคิดหลัก (theme) สําหรับการเปนประธานอาเซียนของไทย คือ “Advancing Partnership for 
Sustainability” หรือ“รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี ้

ประการแรก ‘การกาวไกล’ (Advancing) โดยใหอาเซียนมองและกาวไปดวยกันสูอนาคตอยางมี
พลวัต ใชประโยชนจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 4 และสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับการสรางระบบภูมิคุมกันจากเทคโนโลยีกาวกระโดด และความ 
ทาทายตาง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะสําหรับ MSMEs เพื่อกาวไปสูดิจิทลัอาเซียน (Digital ASEAN) 

ประการที่สอง ‘การรวมมือ รวมใจ’ (Partnership) ผานการสงเสริมความเปนหุนสวนภายในอาเซียน
และกับประเทศคูเจรจาและประชาคมโลกโดยการเสริมสรางความรวมมืออาเซียนบวกหนึ่ง และโครงสราง
สถาปตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเปนแกนกลางเพิ่มความรวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดย
คํานึงถึงความสมดุลและประโยชนตอประชาชน และเพ่ิมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อชวยแกไขปญหา
สําคัญตาง ๆ เชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการน้ี ตัวขับเคลื่อนสําคัญสําหรับอาเซียนคือการ
สงเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะใน
บริบทของปวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตรความเชื่อมโยงตาง ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือกาวไปสูอาเซียนที่ไรรอยตอ (Seamless ASEAN) 

ประการที่สาม ‘ความย่ังยืน’ (Sustainability) กลาวคือ การสรางความยั่งยืนในทุกมิติ ไมวาจะเปน
ความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซึ่งการจัดต้ังศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและศูนยอาเซียนเพื่อ 
ผูสูงวัยอยางมีศักยภาพและมนีวัตกรรมจะมบีทบาทสําคัญในการบรรลุเปาหมายนี ้

ทั้งนี้ สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ใหความสําคัญกับการ 
ทําหนาที่ประธานอาเซียนของประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ซึ่งการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยถือ
เปนภารกิจที่สําคัญของสถาบัน โดยการสนับสนุนบุคลากรใหคนควาวิจัยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน 
การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ ดวยการนําหลักการ “ความมั่งคั่งเพ่ือปวงชน” 
(prosperity for all) ของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา หรือ อังคถัด (United 
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Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มาเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจให
บรรลุผล 

ดวยเหตุนี้ สถาบันฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการใหทุนสนับสนุนการคนควาวิจัยเพ่ือการคาและ
การพัฒนาในประชาคมอาเซียน จึงริเริ่มใหมี “โครงการจัดทํารายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) 
ตอบโจทยสถานการณการคาและการพัฒนา” เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิชาการและนักวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
และภาคการศึกษาไดพัฒนางานวิจัยขนาดสั้นดานการคาและการพัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือวิเคราะหสถานการณดานการคาและการพัฒนาในกลุมประเทศอาเซียน 

2.2 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาประชาคมอาเซียนโดยใชการคาเปนเครื่องมือ 

2.3 เพ่ือเปนเวทีในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยดานการคาและการพัฒนา 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 

การจัดทํารายงานวิจัยขนาดสั้นภายใตโครงการนี้ แบงการวิจัยออกเปน 4 ผลงาน โดยคณะนักวิจัย  
(จํานวน 2 ทานตอ 1 หัวขอ) ตองเลือก 1 ใน 4 หัวขอ ดังนี้ 

หัวขอที่ 1 : การคาและความมั่นคงอาเซียน ภายใตกรอบการดําเนินงานของประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community) โดยเนนการมองอนาคต (Future-
Oriented) เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ซึ่ง
สงผลกระทบตอการคาและการพัฒนา เชน การเสริมสรางขีดความสามารถเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบตาง ๆ ไดแก การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร ฯลฯ ตลอดจนการ
เสรมิสรางขีดความสามารถในการดําเนินการดานการทูตเชิงปองกัน 

หัวขอที่ 2 : การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ของอาเซียน ภายใตกรอบการดาํเนินงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) โดยเนนการเตรียมความพรอมของประชาคมอาเซียน
สําหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การจัดทําแผนงานดานนวัตกรรมของอาเซียน การเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมของอาเซียนไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการสงเสริมการใชดิจิทัลสําหรับผูประกอบการ 
รายยอยอาเซียน 

หัวขอท่ี 3 : การสงเสริมความเช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียน ภายใตกรอบการดําเนินงานของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) โดยเนนการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียนผานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชน การเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window ทั้ง 10 
ประเทศ การใชเงินสกุลทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนในภูมิภาค การจัดทําแนวทางการพัฒนา
แรงงานมีทักษะ/ผูประกอบวิชาชีพ เพ่ือรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 การพัฒนากลไกการระดมทุน
จากภาคเอกชนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดทําแนวทางการดําเนินงานสูการเปนเขตพ้ืนท่ี
การทองเท่ียวเชิงอาหารของอาเซียน 
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หัวขอที่ 4 : การสงเสริมความมั่นคงของมนุษยท่ียั่งยืนของอาเซียน ภายใตกรอบการดําเนินงานของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยเนนการเตรียมความ
พรอมดานความมั่นคงของมนุษยในอนาคต และการสงเสริมความม่ันคงท่ียั่งยืนทางดานสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซยีน เชน การศึกษาวิจัยดานการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน ฯลฯ 

4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษา 

การวิจัยภายใตโครงการทั้ง 4 หัวขอ คณะนกัวิจัยตองดาํเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําโครงรางรายงานวิจัย (Research Proposal) นักวิจัยภายนอกซึ่งไดรับการเชิญชวนจาก
สถาบันฯ ใหรวมโครงการเปนผูเสนอโครงรางรายงานวิจัย เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณา
คัดเลือก โดยเนื้อหาประกอบดวย ชื่อเรื่องงานวิจัย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย/วิธีการศึกษา/กิจกรรม ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ความยาวของโครงรางรายงานวิจัยไมควรเกิน 5 หนากระดาษ A4 สงมาที่  
สํานักพัฒนาและสงเสริมการวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) อาคาร
วิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายใน
วันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562  

(2) หากโครงรางรายงานวิจัยฉบับใดไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ คณะนักวิจัยสามารถเริ่ม
ดําเนินงานวิจัยไดทันที และตองสงรายงานวิจัยขั้นกลาง (Interim Report) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 บท 
ประกอบดวย บทที่ 1 บทนํา (ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษาวิจัย/
วิธีการศึกษา/กิจกรรม นิยามศัพทเฉพาะ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ) บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และกรอบแนวคิดในการวิจัย) และบทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (ขั้นตอนการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และแผนการดําเนินงาน) ภายใน 
เดือนมิถุนายน 2562 

 (3) คณะนักวิจัยตองนําเสนอผลงานและรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็น 
กลุมยอย (Focus Group) โดยมผีูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 
เขารวมใหความคิดเห็นตอหัวขอที่ศึกษา หัวขอละไมนอยกวา 20 คน โดยคณะนักวิจัยมีหนาท่ี ดังนี้ (1) 
นําเสนองานวิจัย (2) ดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) และบันทึกขอคิดเห็น (3) นําขอคิดเห็นจากการ
ประชุมระดมความคิดเห็นกลุมยอยไปประยุกตใชในการจัดทาํรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report) ตอไป  
ขณะที่สถาบันฯ มีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม เชน การเตรียมสถานที่ รับผิดชอบ
คาตอบแทนผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่มารวมใหความคิดเห็น ฯลฯ 

 (4) จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report) ในลักษณะของรายงานวิจัยขนาดสั้น โดยแบง
เนื้อหาอยางนอย 5 บท ประกอบดวย บทท่ี 1 บทนํา บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมีความยาวระหวาง 50-70 หนากระดาษ A4 
(รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก) ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

(5) จัดทํารายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) จํานวนหัวขอละ 1 ฉบับ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 



สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)                                                                                                                                      

                    

 

กรอบการดําเนินงานวิจัย เร่ือง “โครงการจัดทํารายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทยสถานการณการคาและการพัฒนา” ประจําป

งบประมาณ 2562 
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(6) จัดทําบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จํานวนหัวขอละ 1 บทความ สําหรับตีพิมพในวารสาร
ตางประเทศ ความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4  

(7) นําเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนาเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน) ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ทางสถาบันฯ กําหนด โดยสถาบันฯ มีหนาที่เปน
ผูจัดการนําเสนอผลงานและอํานวยความสะดวก  

5. งบประมาณ 
โครงรางรายงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดทําเปนรายงานวิจัยขนาดสั้น จะไดรับงบประมาณ

สนับสนุนเร่ืองละ 175,175.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
  

6. แผนการดําเนินโครงการ 
 

แผนการดําเนินโครงการ วัน เดือน ป 

วันปดรับโครงรางรายงานวิจัย 26 เมษายน 2562 

ประกาศโครงรางรายงานวิจัยที่ไดรบัการคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2562 

คณะนักวิจัยนําสงรายงานวิจัยขั้นกลาง (Interim 
Report) 

ภายในเดือน มิถุนายน 2562 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุมยอย  
(Focus Group) 

ภายในเดือน กรกฎาคม 2562 

คณะนักวิจัยนําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Final 
Report) 

ภายในเดือน สิงหาคม 2562 

 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 ไดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Final) และรายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) ที่นําไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

7.2 ไดบทความวิชาการภาษาไทยเพื่อตีพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพ เว็บไซตหนวยงาน และบทความ
วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือหนังสือตางประเทศ 

7.3 ไดองคความรูสําหรับจัดกิจกรรมฝกอบรมของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) เพื่อถายทอดองคความรูใหกับเจาหนาที่ภาครัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ตลอดจนผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป 

7.4 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประธานอาเซียนในปถัดไป สามารถนํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือขอคนพบจากการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายพัฒนาประชาคม
อาเซียน 


