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ค้นหาตัวตนใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะกับองค์กรที่ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมายาวนานอย่าง ส.ส.ท.  

แต่เนื่องจาก กรรมการบริหารหลายท่านเป็นนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย นักยุทธศาสตร์โดยอาชีพ จุดเด่นอย่างหนึ่ง 

ของนักคิด คือ คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ นักวิจัย กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ บนพื้นฐานการหาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดตาม

สไตล์นักวิชาการ และเมื่อมองเห็นหนทางแล้วกล้าที่จะผลักดันให้เกิดข้ึนจริง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การบริหารของ 

คณะกรรมการชุดนี้ ได้เกิดโครงการทดลองต่างๆ ข้ึนมากมาย วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาอนาคตของ ส.ส.ท. นั่นเอง

เพ่ือศึกษาเรียนรู้วิทยาการจากประเทศญ่ีปุ่น ส.ส.ท.ได้จัด 

Study Mission ส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 3 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานด้าน SMEs เพื่อถอดรหัสปัจจัยที่ท�าให้ 

SMEs ญ่ีปุ่นประสบความส�าเร็จ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้พบว่า 

บรษิทัใหญ่จะเก่งเรือ่งการขาย บรษิทัขนาดกลางและเลก็จะเก่งเรือ่ง

การผลิต เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วพบว่า ส.ส.ท. สอน

เฉพาะเรื่องพ้ืนฐาน หากต้องการหาจุดเด่นต้องท�าในส่ิงท่ีแตกต่าง 

เป็นที่ต้องการของโรงงาน ผลจากการดูงานครั้งนั้น เกิดเป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. กับ ญี่ปุ่น เพื่อ SMEs ญี่ปุ่น เรียกว่า 

“โครงการ Otagai” ขึ้นภายหลัง

ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานด้าน IT โดยเฉพาะระบบการท�า Code 

ของญ่ีปุ่น เพ่ือให้สินค้าทุกชิ้นมีรหัสควบคุม สามารถตรวจสอบได้

ตั้งแต่กระบวนการผลิต ในอนาคตหากโรงงานใดต้องการน�าสินค้า

เข้าตลาดโลก ต้องน�าระบบ IT มาใช้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ซึ่งเป็น 

พื้นฐานของการท�า IoT: Internet of Things ในระยะต่อมาได้)

จากหวนคืนสู่จิตวิญญาณพื้นฐาน (2558) 

สู่ TPA Transformation (2561) 

บาน
ของเราของเรา

บาน

ครั้งท่ี 3 ศึกษาดูงานระบบ Automation และ Design  

Development ผลจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ส.ส.ท. ได้เขียน

โครงการเพ่ือเสนอของบสนับสนุนจากประเทศญ่ีปุ่น และเกิดเป็น

หลักสูตรใหม่ เปิดสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

(TNI : Thai-Nichi Institute of Technology)

นอกจากการศกึษาดงูานแล้ว ส.ส.ท. ยังเชือ่มโยงแนวคดิกับ

นโยบายชาติที่ว่า ประเทศไทยเริ่มรู้สึกถึงทางตันในเชิงอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมรบัจ้างผลติ (OEM) ในระยะยาวผูว่้าจ้างผลติ

จะย้ายออกไปนอกประเทศ เนื่องจากปัจจัยด้านค่าแรงท่ีถูกกว่า  

จึงเกิดแนวคิด Thailand-Plus-One กล่าวคือ ไม่เพียงเฉพาะ

ประเทศไทยที่ต้องพัฒนาตัวเอง แต่ประเทศไทยต้องมองในส่วนของ

ประเทศในแถบ CLMV ด้วย และ Missing Link กล่าวคือ ไม่มีใคร

เก่งได้ทุกอย่าง ไทยควรมองหาจุดท่ีตัวเองด้อย แล้วเสริมสร้าง

กระบวนการให้จนกลายเป็นจดุแข็งและเป็นเลศิให้ได้ ทัง้สองแนวคดินี้ 

ส.ส.ท. ต้องตีโจทย์ให้ได้ว่า แนวคิดนี้จะเชื่อมโยงกับการด�าเนินงาน

ของ ส.ส.ท. ได้อย่างไร

นัยยะส�าคัญของการดูงานในประเทศญี่ปุ่น

ตอนที่ 2 TPA TransformTPA Transform

การ
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เนื่องจากโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมาก ส�าหรับ

องค์กรขนาดใหญ่ การขยายตัวสามารถใช้อ�านาจเงินในการเข้าซื้อ

กิจการได้ อกีส่วนหน่ึง คอื การใช้อ�านาจทางเทคโนโลยีในการเปลีย่น

และเข้าไปแทนที่ในตลาด เช่น โทรสารถูกแทนที่ด้วยอีเมล โทรศัพท์

ถูกแทนที่ด้วยไลน์ แม้แต่รถยนต์ท่ีใช้น�้ามันก็ก�าลังจะถูกแทนที่ด้วย

ไฟฟ้า เป็นต้น 

ย้อนกลบัมาที ่ส.ส.ท. รปูแบบการบรกิารเดมิ ๆ  ยังจะใช้ได้อยู่

หรือไม่ หากในอีก 5-10 ปี โรงงานมีการน�าระบบ IT หรือ Robot  

เข้ามาใช้ในการท�างานแทนคน แล้ว ส.ส.ท. จะสอนใคร ถึงเวลาแล้ว

ที่ ส.ส.ท. ควรมองหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่มาต่อยอดบริการเดิม เช่น 

เดิมที ส.ส.ท. มีระบบ Shindan สอนคนให้ออกไปเป็นนักวินิจฉัย

โรงงาน กว่าจะรู้ว่าโรงงานมีจุดบกพร่องท่ีควรปรับปรุง ต้องใช้เวลา

นานนับปี แต่หาก ส.ส.ท. สามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่จะท�า

หน้าท่ีตรวจสุขภาพโรงงานแทนคนได้ เพียงการป้อนข้อมูล ให้

ซอฟต์แวร์ประมวลผล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้ค�าแนะน�าได้

แบบวันต่อวัน ขณะเดียวกันยังสามารถให้บริการโรงงานได้หลายโรง

พร้อมๆ กัน ด้วยแนวคิดนี้ ส.ส.ท. มีศักยภาพที่จะท�าได้หรือไม่

ส.ส.ท. มคีวามถนัดและเก่งแนวกว้าง คอื ม ีKnow-how และ

ข้อมลู ส่วนแนวลกึต้องอาศยัฝีมอืจากผูเ้ชีย่วชาญด้านนอก เมือ่ร่วมกัน

พัฒนาเสร็จ น�ามาถ่ายทอดให้ ส.ส.ท. และ TNI เพื่อที่สององค์กรจะ

ได้เตบิโตไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันนักศกึษาท่ีจบไปจะได้ใช้เครือ่งมอื

เหล่านี้ในโรงงานต่อไป 

ดังนั้น อนาคต ส.ส.ท. จะต้องพัฒนาทั้งแกนราบและแกนดิ่ง 

ด้วย System และ Speed ทั้งหมดน้ี จึงเป็นเหตุผลที่ว่า การน�า 

ส.ส.ท.จะต้องมาช่วยคิดสิ่งใหม่ๆ และร่วมผจญภัยไปกับ ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ไม่ได้ต้องการ “การน�า” ท่ีสมบรูณ์แบบ แต่ทว่าต้องการ 

“การน�า” ทีจ่ะสามารถอดุช่องว่างบางอย่างขององค์กรได้ สิง่ท่ี ส.ส.ท. 

ต้องการที่สุด คือ การน�าที่พร้อมจะมาทดลองผจญภัยและท�าเรื่องที่

ท้าทายไปกับเรา ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ การท�างานเป็นทีมของญี่ปุ่นที่

ดงึเอาความเก่งของแต่ละคนมาอดุช่องว่างและเสรมิทีมให้แขง็แกร่ง 

ดงันัน้การเลอืกผูน้�าทีด่ต้ีองเลอืกให้เหมาะสมตามบรบิทและช่วงเวลา 

การน�าสมบูรณ์แบบ คือ การน�าในอุดมคติ 

การน�า ส.ส.ท.ต้อง...?

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

(พ.ศ.2556-2561)
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

จากประสบการณ์ส่วนตัวของนายกสมาคมปัจจุบัน รศ.ดร.

สจุรติ คูณธนกุลวงศ์ ท่านสรปุบทบาทของ”การน�า”องค์กรทีส่�าคญัทีส่ดุ

คือ “การให้โอกาสคน” โดยเล่าให้ฟังว่า สมัยจบการศึกษาและเข้า

ท�างานเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ ๆ เกิดวิกฤตน�้า

ท่วมใหญ่กรุงเทพฯ นาน 3 เดือน ท่านได้รับโอกาสจากอธิการบดีสมัย

น้ัน ให้เป็นหน่ึงใน 30 ดอกเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มี

บทบาทในการวิจัยแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็น

จุดเริ่มต้นให้ท่านได้กลายมาเป็นนักวิจัยด้านน�า้ของประเทศไทย 

“ในช่วงปี พ.ศ. 2527 เกิดน�้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ทาง กทม.  

ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมา และได้มีโอกาสไปช่วยงานอยู่ 

6 เดือน ท�าให้ค้นพบว่า การได้มาซึ่ง Know-how ของฝรั่ง ล้วนมีที่มา

จากความไม่รู้ แล้วน�ามาวิจัยต่อ เขาตั้งสมมติฐานไว้หลายอย่างมาก

และท�าวิจัย ท�าไม่ได้ต้องเปลี่ยน และเดินหน้า ไม่ใช่ท�าวิจัยแล้วหมุน

อยูแ่ต่เรือ่งเดิม ๆ  ต้องไม่ลมืว่าสิง่ท่ีไม่รูคื้ออะไร แล้วไปหาค�าตอบกลบัมา 

วงจรเช่นนี้จะเกิดโปรเจกต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

“ขณะน้ีก�ำลังท�ำเรื่องยุทธศำสตร์ชำติด้ำนน�้ำ ท่ีต้องคุยกับคน

ทุกระดับ คุยได้หมด ทุกระยะของกำรหำค�ำตอบจะเกิดประสบกำรณ์

แห่งกำรเรียนรู้ และกำรไม่รู้แล้วเก็บกลับมำท�ำวิจัย ทั้งหมดนี้เกิดจำก

กำรทีม่คีนให้โอกำสท�ำงำน ทุกวันน้ีผมยังรูส้กึตดิหน้ีบญุคณุท่ำนอธิกำรบดี

จุฬำฯ เมื่อท่ำนชวนให้ไปท�ำศูนย์บริกำรวิชำกำรก็ต้องไป เริ่มปีแรกๆ  

มีรำยได้จำก 8 ล้ำน เป็น 200 ล้ำนต่อปี คือ รำยได้ที่เพิ่มพูนเข้ำมำ” 

“อีกครั้งหนึ่ง สมัยเรียนที่ญี่ปุ่น ควำมตั้งใจเดิม อยำกเรียนเคมี 

อำจำรย์ที่ญ่ีปุ่นถำมว่ำอยำกเรียนเคมีเพรำะประเทศไทยก�ำลังจะตั้ง

โรงงำนสำรเคมี (Chemical Plant) งั้นหรือ ผมตอบว่ำไม่มี (สมัยนั้น 

ยังไม่มีมำบตำพุด) ท่ำนจึงแนะน�ำให้เรียนด้ำนน�้ำดีกว่ำ เพรำะน�้ำเป็น

ชีวิตของประเทศ จึงเบนเข็มไปเรียนด้ำนน�้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ”

“กลับมำที ่ส.ส.ท.  What is Next? ต่อไปคืออะไร ต้องหำให้ได้ว่ำ 

ที่ผ่ำนมำ ส.ส.ท. ท�ำอะไร และอะไรคือจุดอ่อน เมื่อทรำบแล้วต้องหำ

วิธีแก้ไข ท้ำยที่สุดจะเจอกับสิ่งท่ีไม่รู้อยู่ตลอดเวลำ เมื่อไม่รู้ก็ต้องหำ 

เมื่อรู้แล้วก็ต้องลงมือท�ำดูว่ำท�ำได้จริงหรือไม่ จะเกิดเป็นวงจรแบบน้ี

เกิดขึ้นตลอดเวลำ ที่คน ส.ส.ท.เรียกว่ำ PDCA (Plan Do Check  

Action) นี่จึงเป็นบทสรุปที่ว่ำ ท�ำไม ส.ส.ท.จึงต้องการ “การน�า”  

ที่ท้าทาย กล้าหาญ กล้าผจญภัย และหากสามารถวิจัยได้ยิ่งดี”

ส.ส.ท.จึงต้องการ “การน�า” ที่ท้าทาย กล้าหาญ 

กล้าผจญภัย และหากสามารถวิจัยได้ยิ่งดี
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