Course outline

อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC :

ผลกระทบ โอกาส ทางเลือก ทางรอด

Future of Thai business in the age of AEC
(หลักสูตร 2 วัน)
โดย
อาจารย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท

หลักการและแนวความคิด

ทําไมหลักสูตรนี้จึงสําคัญตอธุรกิจไทย?
 ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา ภูมภ
ิ าคเอเชียไดกา วขึ้นมามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก ดังเห็น
ไดจากสัดสวน GDP ของเอเชีย ตอ GDP โลก เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 9.7% ในป 2541 เปน 16.3%
ในป 2552 เชนเดียวกับมูลคาการคาของเอเชียที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนมูลคาสงออกและนําเขาของ
เอเชียในป 2552 คิดเปนสัดสวนราว 1 ใน 4 ของมูลคาสงออกและนําเขารวมของทั้งโลก ซึง่ สงผลให
ความมั่งคั่งของประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ดังเห็นไดจากทุนสํารองระหวางประเทศ
ของประเทศในเอเชียรวมกันไดเพิ่มจาก 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในป 2546 เปนกวา 4.9 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐในปจจุบัน เอเชียกําลังกาวเขามาเปนผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลก ถนนทุกสาย
จึงมุงหนาเขาสูเอเชีย ไมวาจะเปนการคา การลงทุน รวมถึงเงินทุน ที่ไหลเขาสูภูมิภาคนี้และได
ผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกใหเขาสูยุคสมัยแหงเอเชีย (the Age of Asia) อยางแทจริง
 ASEAN เปนสมาชิกและผูเลนหลักที่สําคัญของภูมภ
ิ าคเอเชีย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ในป 2558 ที่กําลังจะเกิดขึ้น คือ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic
Community) ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพของ ASEAN โดยรวม เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะ นํา
อาเซียนไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) อัน
หมายถึงการทําใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีใน 5 ดาน ไดแก สินคา บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝมือ และเงินทุน ซึ่งแนนอนวา การเปดเสรีดังกลาว ยอมมีทั้งผูที่ไดประโยชนและเสียประโยชนมาก
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นอยแตกตางกันไปในลักษณะและประเภทของธุรกิจ รวมทั้งขึ้นกับความพรอมและศักยภาพของ
ผูประกอบการแตละรายในแตละประเทศดวย
สําหรับในประเทศไทยนั้น แมจะมีหนวยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการจํานวนมากที่ตื่นตัวในการ
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ AEC ใหกับประชาชนและหนวยธุรกิจ แตกลับปราก ฏวา
ผูประกอบการไทยจํานวนมากยังขาดความรูและความตื่นตัวเกี่ยวกับ AEC เทาที่ควร เห็นไดจากผล
การสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
รอยละ 79.5 มีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอยมาก ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาคือ
ผูประกอบการเหลานี้จะเสียโอกาสหรือไมไดรบั ประโยชนเทาที่ควรจากเกิด AEC ในขณะที่ธุรกิจ
บางสวน จะประสบกับปญหาและสูญเสียศั กยภาพการแขงขันอันเนื่องจากการขาดการปรับตัวให
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ผูประกอบการไทย ทั้งกิจการขนาด
ใหญและ SMEs ที่จะตองตระหนักถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบ
และสรางโอกาสจะความเปลีย่ นแปลงนี้ เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางยั่งยืน
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชวยใหผูประกอบการไดพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเมื่อประเทศไทยกาวสู AEC ตลอดจน
ผลกระทบที่จะเกิดกับธุรกิจตาง ๆ โดยแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ
- ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจในระดับภาพรวม (macro view)
- สวนที่สอง จะเปนการวิเคราะหเจาะลึกระดับธุรกิจเฉพาะสาขา โดยเปนการวิเคราะหลงลึกใน
สาขาธุรกิจที่เปนความสนใจของลูกคา (micro view) เชน การทองเทีย่ ว ยางพารา สุขภาพและ
โรงพยาบาล คาปลีก แปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกสฯลฯซึ่งจะรวมทั้งการนําเสนอแนวทางการปรับตัว
ของธุรกิจเปาหมายผานการวิเคราะหที่ผสมผสานมุมมองแบบสหวิทยาการ (multi-disciplinary) ซึ่ง
จะชวยใหลูกคาไดรับประโยชนอยางครบถวนและนําไปปรับใชกับกลยุทธของธุรกิจไดอยางเปน
รูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

1. ผูบ ริหารและ เจาของกิจการ ที่สนใจเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจเพื่อเขาสู AEC อยาง
ประสบความสําเร็จ
2. ผูจัดการ หัวหนางาน หัวหนาทีม ที่ สนใจหรือ จําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ AEC และ
รับรูถึงผลกระทบความเปลี่ยนแปลงที่จะมีตอธุรกิจที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ผูรับผิดชอบงานดานการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกร
4. พนักงานทุกระดับในองคกร
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ผูเรียนจะไดรับอะไรจากหลักสูตรนี้?
1.
2.
3.
4.
5.

ความรูค วามเขาใจในเรือ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเปนระบบและครบถวน
เกิดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC
ทราบถึงผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจเมื่อประเทศไทยเขาสู AEC ในป 2558
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินธุรกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
วิเคราะหแนวทางการปรับตัวหลังของธุรกิจเมื่อเขาสู AEC

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบาง?

Module 1 เขาใจ ASEAN
• ASEAN คือใคร?
• พัฒนาการและองคประกอบ ASEAN
• ความสําคัญและบทบาทของ ASEAN ในเศรษฐกิจการเมืองโลก
• ทิศทางของอาเซียน : อดีต ปจจุบัน อนาคต
• รูเขา : วิเคราะหแตละประเทศใน ASEAN
• รูเ รา : วิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของประเทศไทยใน ASEAN
Workshop 1 : ทานรูจัก ASEAN ดีแคไหน?

Module 2 ประเทศไทยกับการกาวสู AEC
• เขาใจประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
• ปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลกระทบตอไทยในประชาคมอาเซียน
• ผลกระทบทางดานสังคม วัฒนธรรม และการเมืองจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) คืออะไร?
• AEC Blueprint และผลผูกพันตอประเทศไทย
• สถานะภาพปจจุบันของ ASEAN ระหวางการกาวสู AEC
• สถานการณปจจุบันของประเทศไทยในบริบทของ AEC
• จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามในอนาคตของประเทศไทยเมื่อเขาสู AEC
• ขอเสนอในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสู AEC
Workshop 2 : ทานพรอมเพียงใดในการกาวสู AEC
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Module 3 AEC กับธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
• ผลกระทบและขอควรระวังของ AEC ตออุตสาหกรรมไทย
• ประโยชนของ AEC ตอธุรกิจภาคเอกชน
• ภาคเศรษฐกิจใดไดประโยชน ? ภาคเศรษฐกิจใดที่เสียประโยชน ?
• ทําไมตองมีการเตรียมความพรอมสู AEC
• ภาคธุรกิจควรปรับตัวอยางไรใหไดเปรียบ?
• แนวคิดและแนวทางการปรับตัวและเตรียมความพรอมของภาคธุรกิจเพื่อกาวสู AEC
• กลยุทธของธุรกิจไทยในการกาวสู AEC
• แนวปฏิบัติสําหรับผูบริหารและบุคลากรในภาคธุรกิจ
Workshop 3 : วิเคราะหผลกระทบของ AEC ตอองคกรของทาน
Module 4 วิเคราะหเจาะลึก AEC กับธุรกิจเฉพาะสาขา
• AEC กับธุรกิจเฉพาะสาขา
• ขอตกลงภายใตกรอบ AEC ที่เกี่ยวกับของกับธุรกิจเฉพาะสาขา
• สถานะปจจุบันของภาคธุรกิจไทยเฉพาะสาขา
• วิเคราะหขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจเฉพาะสาขากับประเทศอื่นใน ASEAN
• แนวทางการเตรียมความพรอมของธุรกิจเฉพาะสาขา
• แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจเฉพาะสาขา
Workshop 4 : องคกรของทานตองเตรียมพรอมเรื่องอะไร? อยางไร? เพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเมื่อเขาสู AEC

แนวทางในการดําเนินการฝกอบรม

1. การฝกอบรมในรูปแบบที่เนนใหผูเรียนไดคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ แสดงความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และ สามารถนําไปใชอยางประสบความสําเร็จ
 การสือ
่ สาร 2 ทาง (interactive mode) เชน
 การแนะนําตัวเอง จุดประสงค และความคาดหวังจากการอบรม
 การสรุปทบทวนแนวคิดสําคัญและคําสําคัญตาง ๆ (Key thoughts and key
words)
 การตั้งคําถามเพื่อกระตุนการคิดของผูเขาอบรม
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กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนําไปใช
 กระตุนใหฝกคิดและนําเสนอ
 นําสิ่งที่เรียนไปทดลองใช
 กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุมเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมระดมสมอง
การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
 ผานการนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม
 ผานการนําไปถายทอดตอ
 ผานแบบประเมินกอนและหลังการอบรม
Assignment เพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
 หัวขอหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจงานของผูเรียน

2. รูปแบบของการฝกอบรมมีหลากหลายที่สอดคลองกับเนื้อหาและกลุมผูเขารับการอบรม อาทิ
การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุมปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case
study) การนําเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games) แสดงบทบาทสมมติ
(Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เชน personality test, leadership styles,
thinking styles เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความสนุกสนาน และสามารถเขาใจดวยตัวเองอยาง
แทจริง
3. วิทยากรทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ผานกระบวนการสอนแนะแบบกลุม
เพื่อใหผูเรียนรูสามารถพัฒนาประยุกตเทคนิคและเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับความตองการของตนเอง
และนําไปสูการใชปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ
4. เพื่อใหการถายทอดองคความรูสามารถนําไปสูประโยชนตอองคกรและสอดคลองกับบริบท
ทางธุรกิจของแตละองคกร กิจกรรมตาง ๆ จะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของแตละองคกร (Customized) โดยดําเนินการจัดอบรมภายในองคกร (In-house Training) ในวัน
และเวลาที่องคกรสะดวกและบุคลากรมีความพรอมในการเขาอบรม
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เกี่ยวกับผูสอน

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ปรวมกับหนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกรระหวาง
ประเทศ สถาบันวิชาการและหนวยงานคลังสมองในระดับประเทศและระดับนานาชาติ องคกรประชา
สังคม และองคกรป กครองสวนทองถิ่น ในดานการวิเคราะหวิจัยนโยบายสาธารณะ การออกแบบและ
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกร การปรับปรุงระบบบริหาร การพัฒนาผูน าํ และสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย รวมทั้งมีความรูอยางกวางขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยเฉพาะแนวโนมการพัฒนาในมิติระหวางประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีตทานเคยเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและการพัฒนาในหนวยงานระหวางประเทศหลายหนวยงาน อาทิ องคกรเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหง
สหประชาชาติประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
เปนอาจารยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) และ University of Bristol เปนนักวิจัยที่
National University of Singapore และ University of Bristol เปนนักวิจัยรับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณในการสอนและการบรรยายมากกวา 10,000 ชั่วโมง ทั้งในฐานะ
ของอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยกวา 10 แหงทั่วประเทศ และ วิทยากรพิเศษใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจํานวนมาก ตลอดจนการใหคําปรึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศกวา
40 หนวยงาน/โครงการ เชน UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องคการเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network,
National University of Singapore, University of Hong Kong, การไฟฟานครหลวง หาง Big-C สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศ
ไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนตน
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศหลายฉบับกวา 15 ชิ้น รวมทั้งไดเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหนาที่ในกวา 15 ประเทศ
ทั่วโลก
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