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บของเรา
าน

จากหวนคืนสู่จิตวิญญาณพื้นฐาน (2558)
สู่

TPA Transformation (2561)

สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อก�ำเนิดขึ้นจากกระแสต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย
เมื่อราว 45 ปีก่อน ตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ ส.ส.ท. ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้อุดมการณ์
“เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ” เป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ผ่านการฝึกอบรม สอนภาษาและวัฒนธรรม ผลิตต�ำรา สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ อีกมากมาย ซึ่ง
ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

ผ่านมาจนถึงวันนี้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีทรี่ วดเร็วและรุนแรง การมาถึงของยุคดิจทิ ลั (Digital Age)
ส่งผลให้การด�ำเนินกิจกรรมรูปแบบเดิมๆ เป็นไปด้วยความยาก
ล�ำบาก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้สร้าง
นวัตกรรม สินค้า และบริการรูปแบบใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ เข้ามาแทนที่สินค้าและบริการรูปแบบเดิมให้ค่อยๆ หายไป
“การเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมามีลักษณะเป็นเส้นตรง
(Linear) กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และมี
แบบแผนชั ด เจน คาดการณ์ ไ ด้ ไ ม่ ย าก มี โ อกาสผิ ด พลาดได้
แต่ จ ากนี้ ไ ปการเปลี่ ย นแปลงจะเป็ น ในลั ก ษณะก้ า วกระโดด
(Exponential) มีขึ้น มีลง มีช่องว่าง และมี 2 ทางเลือก “โตหรือเจ๊ง”
วันนีเ้ ชือ่ ว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจ และตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงในยุค
Disruption แล้ว จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จาก คิดวันนี้เพื่อ
พรุ่งนี้ เป็นการคิดวันนี้เพื่ออนาคต
ณ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่มีทางเลือก ต้องเปลี่ยนแปลง
เพราะถ้าไม่เปลี่ยน ด้วยทุนที่มีอยู่ จะสามารถประคับประคองให้อยู่
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ต่อได้ประมาณ 3-5 ปีเท่านัน้ ทุกคนต้องเข้าใจว่าในอีก 5-10 ปี ส.ส.ท.
จะต้องเป็นองค์กรที่มีสิ่งใหม่ทันสมัยขึ้น เมื่อทุกคนมีเป้าหมาย
เดียวกัน แม้วิธีการไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ต้องสามารถ Joint
กันได้ เมื่อคิดและวางแผนเสร็จต้องร่วมกันท�ำให้สนุก จะส�ำเร็จ
หรือไม่ ต้องบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โชคดีที่พวกเราได้ร่วมใจกันตัดสินใจปฏิรูปบ้ านของเรา
“หวนคืนสู่จิตวิญญาณพื้นฐาน” เปลี่ยนเป็น Social Enterprise
ตั้งแต่ปี 2558 ผลจากการปฏิรูป สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ คือ พนักงาน
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง อีกด้านหนึง่ ก็ตอ้ งพยายามสร้างกลุม่ บริหาร
รุน่ ใหม่ให้เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างทีมท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้ มา ถัดมาเป็น
เรื่องของกฎระเบียบที่ต้องเป็นธรรม (Fair) ส�ำหรับทุกคน”
จากนีไ้ ป ส.ส.ท. จะก้าวไปอีกขัน้ คือ Transformation of TPA
Group นีค่ อื ค�ำกล่าวของนายกสมาคม รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ทีแ่ สดงถึงความเป็นห่วงในอนาคตบ้านของเรา ส.ส.ท. เป็นอย่างยิง่
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“

ณ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่มีทางเลือก ต้องเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าไม่เปลี่ยน
ด้วยทุนที่มีอยู่ จะสามารถประคับประคองให้อยู่ต่อได้ประมาณ 3-5 ปีเท่านั้น

”

ตอนที่ 1 วิสัยทัศนผูนำ ทำไมตองปฏิรูป?
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) เป็นองค์กรทีบ่ ริหารงาน
ในรู ป แบบคณะกรรมการบริ ห าร เดิ ม มี ก� ำ หนดวาระการบริ ห าร
2 ปี ปัจจุบันขยายเป็น 3 ปี โดยทีมคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่
ล้วนมาจากกลุม่ นักเรียนทุนญีป่ นุ่ หรือผูท้ ผี่ า่ นการฝึกงานจากประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบทบาทของนายกสมาคม และคณะ
กรรมการบริหารในการวางแผนนโยบาย จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการเติบโตของสมาคมในแต่ละยุคสมัย

วิกฤตน้ำมัน Oil Shock Crisis
ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวในบริบท
ความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากการเกิดวิกฤต
แต่ละครั้ง มีเหตุและปัจจัยต่างกัน กล่าวคือ ยุค 1973-1974 (พ.ศ.
2516-2517) ซึ่งเป็นยุคก่อตั้ง ส.ส.ท. เกิดวิกฤตน�้ำมันขึ้นราคา
(Oil Shock Crisis) วิธีการแก้ปัญหา คือ การย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิต
มาที่ประเทศไทย องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมได้ถูกถ่ายทอดจาก
ญี่ปุ่นมาสู่ไทยเช่นกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในไทยมีการเติบโตอย่างมาก
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จนท�ำให้คนไทยเกิดความรูส้ กึ เสมือนหนึง่ ก�ำลังถูกคุกคามเอกราชทาง
เศรษฐกิจ จึงเกิดกระแสต่อต้านสินค้าญีป่ นุ่ ขึน้ ในประเทศไทย ทางญีป่ นุ่
ต้องการประสานความขัดแย้ง และลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรม จึงให้ความช่วยเหลือไทยผ่านการ
จัดตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิกฤตทางการเงิน Financial Crisis
ยุคถัดมา เป็นยุคจีนเกิดใหม่ สมัยนัน้ จีนเป็นคูแ่ ข่งทีใ่ หญ่ และ
น่ากลัว เนื่องจากเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ท�ำให้ผลิตสินค้าขายได้
ในราคาถูก ขณะเดียวกันประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับวิกฤตด้าน
การเงิน (Financial Crisis) หรือเรียกอีกชื่อว่า “วิกฤตต้มย�ำกุ้ง”
(พ.ศ.2540) เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้อุตสาหกรรมไทยหันมาให้ความ
ส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้า (Productivity and Quality)
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

วิกฤตพลิกผัน Disruption Crisis
ยุคปัจจุบนั เป็นยุคทีป่ ระเทศจีนเข้ามาแข่งขันในบริบทใหม่ ด้วย
สินค้าไฮเทค ทีข่ ายในราคาต�ำ่ กว่าญีป่ นุ่ เช่น รถไฟฟ้า ขณะเดียวกัน
ยุคนี้เป็นยุคที่ดิจิทัลเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการน�ำไป
ประยุกต์และพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่
เกิดปรากฏการณ์พลิกผัน สินค้าเก่าถูกแทนที่ด้วยสินค้าใหม่ที่ดีกว่า
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ถูกกว่า และตอบโจทย์มากกว่า จึงนิยามยุคนี้ว่าเป็นยุคพลิกผัน
(Disruption Crisis)
กิจกรรมที่เคยเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของ ส.ส.ท.
ก�ำลังอยูใ่ นภาวะอิม่ ตัว บางกิจกรรมทีเ่ คยเป็นดาวรุง่ อาจจะกลายเป็น
ดาวร่วง ส่งผลต่อตัวเลขผลประกอบการที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังมีแรงหนุนจากผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ดังนี้
ปั จ จั ย ภายใน : ส.ส.ท. เป็ น องค์ ก รที่ มี ป ระวั ติ ย าวนาน
เป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการเผยแพร่วิทยาการ สร้างฐาน
เศรษฐกิจ ที่ผ่านมากิจกรรมของ ส.ส.ท. มีการขยายตัวตามความ
ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันจ�ำนวนพนักงานก็เพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้องค์กรอ้วนเทอะทะ รูปแบบการบริหารจัดการภายในไม่คล่องตัว
หลายขัน้ ตอน และมีชอ่ งโหว่มากมาย อีกทัง้ คน ส.ส.ท. เองยังรูส้ กึ ภูมใิ จ
กับความส�ำเร็จแบบเดิมๆ จนขาดการปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ขาดความตระหนักถึงจิตวิญญาณพื้นฐาน

ปัจจัยภายนอก : เศรษฐกิจโลกอยูใ่ นระยะซบเซา ซ�้ำเติมด้วย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเมืองไม่นิ่ง มีส่วนให้ประเทศไทย
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต�่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ขณะ
เดียวกันการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลรุดหน้าไปมากจนน่ากลัว
ส่งผลให้เกิดยุค Disruption ยุคทีค่ นแข็งแกร่ง รูจ้ กั แสวงหาโอกาสจาก
เทคโนโลยี ปรับตัวเร็ว และเก่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้
จากปัจจัยดังกล่าว คณะกรรมการบริหารชุด รศ.ดร.สุจริต
คูณธนกุลวงศ์ ต้องกลับมาทบทวนจุดยืนของ ส.ส.ท. ว่าจะสามารถอยูร่ อด
ด้วยกิจกรรมและบริการแบบเดิมๆ ได้หรือไม่ ? ค�ำตอบคือ…ไม่
ในปี 2013 (พ.ศ. 2556) ส.ส.ท. ได้รับรางวัล Japan Foundation Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทญ
ี่ ปี่ นุ่ มอบให้กบั องค์กรทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่ไทย มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
บุคลากร และส่งเสริมความรูด้ า้ นภาษาในวงการการศึกษาภาษาญีป่ นุ่
และภาษาไทย อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ส.ส.ท. เป็น

องค์กรไทยทีญ
่ ปี่ นุ่ ยอมรับ แต่อกี มุมหนึง่ ก็เป็นสัญญาณบอกว่า ส.ส.ท.
ส�ำเร็จแล้วในฐานะ ส.ส.ท. แบบเดิม และต้องหาสิ่งใหม่ให้เหมาะกับ
ความต้องการของสังคมต่อไป

TPA Reform
นอกจากความพยายามในการค้นหาตัวตนใหม่ของ ส.ส.ท.
แล้ว อีกมิติหนึ่งที่ต้องด�ำเนินการคู่ขนานกันไป คือ การปฏิรูปภายใน
องค์กร (TPA Reform) เพราะตราบใดที่คน ส.ส.ท. ไม่รู้ว่าอนาคต
คืออะไร ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่า ท�ำอย่างไรให้ ส.ส.ท. อยู่ และ
ไปรอดได้ในสภาวะปัจจุบัน โดยนโยบายปฏิรูปนี้ เกิดจากแนวคิดการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งการปฏิรูปออกเป็น 3 ระยะ 1. ระยะ
รัดเข็มขัด ไม่มกี ารรับคนเพิม่ 2. ระยะปรับผังองค์กร พิจารณาว่าจะท�ำ
อะไร หรื อ ไม่ ท� ำ อะไรในยุ ค Disruption 3. ระยะก้ า วกระโดด
หาหนทางใหม่ๆ (ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี) เช่น โครงการ TJMI โครงการ
TARII โครงการ TPA E-Learning ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะก้าว
กระโดด หลังจากเรายุบตัวลงจนถึงจุดที่ต้นทุนควบคุมได้แล้ว จากนี้
หากไม่มอี ะไรสะดุด การลงทุนทุกอย่างก็จะมีแรงวิง่ ขึน้ ต่อไป
จุดเริม่ ต้นของการปฏิรปู ภายในเกิดขึน้ จากความพยายามทีจ่ ะ
เปลีย่ นแนวคิดในการตัง้ เป้าการเติบโตจากเดิมทีต่ งั้ ไว้สงู ประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ตัวเลขที่สมมติขึ้นไม่สามารถท�ำได้จริง
ส่งผลให้ฝ่ายปฏิบัติการเกิดความรู้สึกกดดัน การลดเป้าการเติบโตให้
เหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารรูส้ กึ เบาลง โดยด�ำเนินการ
ควบคูก่ บั การลดพนักงานในรูปแบบลาออกแล้วไม่รบั เพิม่ (Birth Control)
ขณะเดียวกันในเชิงนโยบายการวาง Position ใหม่ จาก
Non-Profit Organization เป็น Social Enterprise ยังเป็นอีกวิธกี ารหนึง่
ทีท่ ำ� ให้ ส.ส.ท. สามารถด�ำเนินกิจกรรมสานต่อเจตนารมณ์ในการท�ำงาน
เพือ่ สังคม ควบคูก่ บั การมีรายได้-รายจ่ายทีเ่ พียงพอส�ำหรับหมุนเวียน
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเป็นหลัก
มีการทบทวนกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้ ให้ไปต่อ ส่วนไหนทีไ่ ม่สร้างรายได้
ให้ชะลอหรือยกเลิก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง แต่ยังคง
เป้าหมายการสร้างประโยชน์ตอ่ สังคมเป็นหลัก
“ในอดีตรูปแบบการเติบโตของพนักงาน ส.ส.ท. ในยุคเศรษฐกิจ
เติบโตคือ โตด้วย KPI ไม่ได้โตด้วยรูปแบบงานใหม่ๆ ดังนัน้ จ�ำเป็นต้อง
หลอมรวมคนภายนอก+คนภายใน+ความเร็ว ท�ำอย่างไรให้ 1 + 1 = 3
ให้ได้”
“หากวันนี้ ส.ส.ท. ไม่ท�ำอะไรเลย แล้วองค์กรแย่ลง
ทุกคนต้องยอมรับ และการที่ทุกคนมีความรู้สึกร่วมถึงจุดวิกฤต
จะเกิดเป็นจุดเปลี่ยน ในระยะยาวหากต้องพัฒนาบริการให้
Advance ขึน้ ต้องยอมรับ หรือในระยะ 5 ปี ส.ส.ท. ต้องออกแบบ
สินค้าเองได้ ดังนัน้ การเติบโตในวันนีไ้ ป จะไม่เหมือนในอดีตต่อไป”
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กล่าว
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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