บของเรา
าน

จากหวนคืนสู่จิตวิญญาณพื้นฐาน (2558)
สู่ TPA Transformation

(2561)

ตอนที่ 2 TPA Transform
นัยยะส�ำคัญของการดูงานในประเทศญี่ปุ่น

การ

ค้ น หาตั ว ตนใหม่ ไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ า ย โดยเฉพาะกั บ องค์ กรที่ ผ่ า นการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตั ว เองมายาวนานอย่ า ง ส.ส.ท.
แต่เนื่องจาก กรรมการบริหารหลายท่านเป็นนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย นักยุทธศาสตร์โดยอาชีพ จุดเด่นอย่างหนึ่ง
ของนักคิด คือ คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ นักวิจัย กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ บนพื้นฐานการหาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดตาม
สไตล์นักวิชาการ และเมื่อมองเห็นหนทางแล้วกล้าที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การบริหารของ
คณะกรรมการชุดนี้ ได้เกิดโครงการทดลองต่างๆ ขึ้นมากมาย วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอนาคตของ ส.ส.ท. นั่นเอง

เพื่อศึกษาเรียนรู้วิทยาการจากประเทศญี่ปุ่น ส.ส.ท.ได้จัด
Study Mission ส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 3 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2557
ดังนี้
ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานด้าน SMEs เพื่อถอดรหัสปัจจัยที่ท�ำให้
SMEs ญี่ปุ่นประสบความส�ำเร็จ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้พบว่า
บริษทั ใหญ่จะเก่งเรือ่ งการขาย บริษทั ขนาดกลางและเล็กจะเก่งเรือ่ ง
การผลิต เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วพบว่า ส.ส.ท. สอน
เฉพาะเรื่องพื้นฐาน หากต้องการหาจุดเด่นต้องท�ำในสิ่งที่แตกต่าง
เป็นที่ต้องการของโรงงาน ผลจากการดูงานครั้งนั้น เกิดเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. กับ ญี่ปุ่น เพื่อ SMEs ญี่ปุ่น เรียกว่า
“โครงการ Otagai” ขึ้นภายหลัง
ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานด้าน IT โดยเฉพาะระบบการท�ำ Code
ของญี่ปุ่น เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีรหัสควบคุม สามารถตรวจสอบได้
ตั้งแต่กระบวนการผลิต ในอนาคตหากโรงงานใดต้องการน�ำสินค้า
เข้าตลาดโลก ต้องน�ำระบบ IT มาใช้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ซึ่งเป็น
พื้นฐานของการท�ำ IoT: Internet of Things ในระยะต่อมาได้)
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ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงานระบบ Automation และ Design
Development ผลจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ส.ส.ท. ได้เขียน
โครงการเพื่อเสนอของบสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น และเกิดเป็น
หลักสูตรใหม่ เปิดสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(TNI : Thai-Nichi Institute of Technology)
นอกจากการศึกษาดูงานแล้ว ส.ส.ท. ยังเชือ่ มโยงแนวคิดกับ
นโยบายชาติที่ว่า ประเทศไทยเริ่มรู้สึกถึงทางตันในเชิงอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต (OEM) ในระยะยาวผูว้ า่ จ้างผลิต
จะย้ายออกไปนอกประเทศ เนื่องจากปัจจัยด้านค่าแรงที่ถูกกว่า
จึ ง เกิ ด แนวคิ ด Thailand-Plus-One กล่ า วคื อ ไม่ เ พี ย งเฉพาะ
ประเทศไทยที่ต้องพัฒนาตัวเอง แต่ประเทศไทยต้องมองในส่วนของ
ประเทศในแถบ CLMV ด้วย และ Missing Link กล่าวคือ ไม่มีใคร
เก่งได้ทุกอย่าง ไทยควรมองหาจุดที่ตัวเองด้อย แล้วเสริมสร้าง
กระบวนการให้จนกลายเป็นจุดแข็งและเป็นเลิศให้ได้ ทัง้ สองแนวคิดนี้
ส.ส.ท. ต้องตีโจทย์ให้ได้ว่า แนวคิดนี้จะเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงาน
ของ ส.ส.ท. ได้อย่างไร
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รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
(พ.ศ.2556-2561)

การน�ำ ส.ส.ท.ต้อง...?
เนื่องจากโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมาก ส�ำหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ การขยายตัวสามารถใช้อ�ำนาจเงินในการเข้าซื้อ
กิจการได้ อีกส่วนหนึง่ คือ การใช้อำ� นาจทางเทคโนโลยีในการเปลีย่ น
และเข้าไปแทนที่ในตลาด เช่น โทรสารถูกแทนที่ด้วยอีเมล โทรศัพท์
ถูกแทนที่ด้วยไลน์ แม้แต่รถยนต์ที่ใช้น�้ำมันก็ก�ำลังจะถูกแทนที่ด้วย
ไฟฟ้า เป็นต้น
ย้อนกลับมาที่ ส.ส.ท. รูปแบบการบริการเดิม ๆ ยังจะใช้ได้อยู่
หรือไม่ หากในอีก 5-10 ปี โรงงานมีการน�ำระบบ IT หรือ Robot
เข้ามาใช้ในการท�ำงานแทนคน แล้ว ส.ส.ท. จะสอนใคร ถึงเวลาแล้ว
ที่ ส.ส.ท. ควรมองหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่มาต่อยอดบริการเดิม เช่น
เดิมที ส.ส.ท. มีระบบ Shindan สอนคนให้ออกไปเป็นนักวินิจฉัย
โรงงาน กว่าจะรู้ว่าโรงงานมีจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุง ต้องใช้เวลา
นานนับปี แต่หาก ส.ส.ท. สามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่จะท�ำ
หน้าที่ตรวจสุขภาพโรงงานแทนคนได้ เพียงการป้อนข้อมูล ให้
ซอฟต์แวร์ประมวลผล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้ค�ำแนะน�ำได้
แบบวันต่อวัน ขณะเดียวกันยังสามารถให้บริการโรงงานได้หลายโรง
พร้อมๆ กัน ด้วยแนวคิดนี้ ส.ส.ท. มีศักยภาพที่จะท�ำได้หรือไม่
ส.ส.ท. มีความถนัดและเก่งแนวกว้าง คือ มี Know-how และ
ข้อมูล ส่วนแนวลึกต้องอาศัยฝีมอื จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนอก เมือ่ ร่วมกัน
พัฒนาเสร็จ น�ำมาถ่ายทอดให้ ส.ส.ท. และ TNI เพื่อที่สององค์กรจะ
ได้เติบโตไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันนักศึกษาทีจ่ บไปจะได้ใช้เครือ่ งมือ
เหล่านี้ในโรงงานต่อไป
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ดังนั้น อนาคต ส.ส.ท. จะต้องพัฒนาทั้งแกนราบและแกนดิ่ง
ด้วย System และ Speed ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่า การน�ำ
ส.ส.ท.จะต้องมาช่วยคิดสิ่งใหม่ๆ และร่วมผจญภัยไปกับ ส.ส.ท.

การน�ำสมบูรณ์แบบ คือ การน�ำในอุดมคติ
ส.ส.ท. ไม่ได้ตอ้ งการ “การน�ำ” ทีส่ มบูรณ์แบบ แต่ทว่าต้องการ
“การน�ำ” ทีจ่ ะสามารถอุดช่องว่างบางอย่างขององค์กรได้ สิง่ ที่ ส.ส.ท.
ต้องการที่สุด คือ การน�ำที่พร้อมจะมาทดลองผจญภัยและท�ำเรื่องที่
ท้าทายไปกับเรา ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ การท�ำงานเป็นทีมของญี่ปุ่นที่
ดึงเอาความเก่งของแต่ละคนมาอุดช่องว่างและเสริมทีมให้แข็งแกร่ง
ดังนัน้ การเลือกผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งเลือกให้เหมาะสมตามบริบทและช่วงเวลา
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และท�ำวิจัย ท�ำไม่ได้ต้องเปลี่ยน และเดินหน้า ไม่ใช่ทำ� วิจัยแล้วหมุน
อยูแ่ ต่เรือ่ งเดิม ๆ ต้องไม่ลมื ว่าสิง่ ทีไ่ ม่รคู้ อื อะไร แล้วไปหาค�ำตอบกลับมา
วงจรเช่นนี้จะเกิดโปรเจกต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
“ขณะนี้ก�ำลังท�ำเรื่องยุทธศาสตร์ชาติด้านน�้ำ ที่ต้องคุยกับคน
ทุกระดับ คุยได้หมด ทุกระยะของการหาค�ำตอบจะเกิดประสบการณ์
แห่งการเรียนรู้ และการไม่รู้แล้วเก็บกลับมาท�ำวิจัย ทั้งหมดนี้เกิดจาก
การทีม่ คี นให้โอกาสท�ำงาน ทุกวันนีผ้ มยังรูส้ กึ ติดหนีบ้ ญ
ุ คุณท่านอธิการบดี
จุฬาฯ เมื่อท่านชวนให้ไปท�ำศูนย์บริการวิชาการก็ต้องไป เริ่มปีแรกๆ
มีรายได้จาก 8 ล้าน เป็น 200 ล้านต่อปี คือ รายได้ที่เพิ่มพูนเข้ามา”
“อีกครั้งหนึ่ง สมัยเรียนที่ญี่ปุ่น ความตั้งใจเดิม อยากเรียนเคมี
อาจารย์ที่ญี่ปุ่นถามว่าอยากเรียนเคมีเพราะประเทศไทยก�ำลังจะตั้ง
โรงงานสารเคมี (Chemical Plant) งั้นหรือ ผมตอบว่าไม่มี (สมัยนั้น
ยังไม่มีมาบตาพุด) ท่านจึงแนะน�ำให้เรียนด้านน�้ำดีกว่า เพราะน�้ำเป็น
ชีวิตของประเทศ จึงเบนเข็มไปเรียนด้านน�้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”
“กลับมาที่ ส.ส.ท. What is Next? ต่อไปคืออะไร ต้องหาให้ได้วา่
ที่ผา่ นมา ส.ส.ท. ท�ำอะไร และอะไรคือจุดอ่อน เมื่อทราบแล้วต้องหา
วิธีแก้ไข ท้ายที่สุดจะเจอกับสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่รู้ก็ต้องหา
เมื่อรู้แล้วก็ต้องลงมือท�ำดูว่าท�ำได้จริงหรือไม่ จะเกิดเป็นวงจรแบบนี้
เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่คน ส.ส.ท.เรียกว่า PDCA (Plan Do Check
Action) นี่จึงเป็นบทสรุปที่ว่า ท�ำไม ส.ส.ท.จึงต้องการ “การน�ำ”
จากประสบการณ์ส่วนตัวของนายกสมาคมปัจจุบัน รศ.ดร. ที่ท้าทาย กล้าหาญ กล้าผจญภัย และหากสามารถวิจัยได้ยิ่งดี”
สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ท่านสรุปบทบาทของ”การน�ำ”องค์กรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
คือ “การให้โอกาสคน” โดยเล่าให้ฟังว่า สมัยจบการศึกษาและเข้า
ท�ำงานเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ ๆ เกิดวิกฤตน�้ำ
ท่วมใหญ่กรุงเทพฯ นาน 3 เดือน ท่านได้รับโอกาสจากอธิการบดีสมัย
นั้น ให้เป็นหนึ่งใน 30 ดอกเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มี
บทบาทในการวิจัยแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นให้ท่านได้กลายมาเป็นนักวิจัยด้านน�ำ้ ของประเทศไทย
“ในช่วงปี พ.ศ. 2527 เกิดน�้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ทาง กทม.
ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมา และได้มีโอกาสไปช่วยงานอยู่
6 เดือน ท�ำให้ค้นพบว่า การได้มาซึ่ง Know-how ของฝรั่ง ล้วนมีที่มา
จากความไม่รู้ แล้วน�ำมาวิจัยต่อ เขาตั้งสมมติฐานไว้หลายอย่างมาก

ส.ส.ท.จึงต้องการ “การน�ำ” ที่ท้าทาย กล้าหาญ
กล้าผจญภัย และหากสามารถวิจัยได้ยิ่งดี
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