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จากฉบับที่แล้วต่อ

จุดเริ่มต้นของการจัดท�า Advanced Training ของ ส.ส.ท.  

ในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าแนวโน้มของความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นไปในทิศทางนี้ ส.ส.ท. จึงควรลงทุนเพื่อ

เตรียมความพร้อมรองรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

“โครงการ TARII เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากโครงการ TJMI แต่

เนน้เทคโนโลยมีากขึน้ซึง่เปน็ความตอ้งการของสงัคม ตอบโจทยก์าร

พฒันาประเทศดว้ยเทคโนโลยทีีส่งูขึน้ แมจ้ะมคีูแ่ขง่แตก่เ็ปน็มติขิอง

การสรา้งเครอืขา่ย โดยพืน้ฐานสินคา้ และบรกิารตอ้งมมีลูคา่ทีด่กีวา่

เดมิ ซึง่เกดิจากความคดิ วตัถุดบิ คน และการจดัการ เมือ่สองปทีีแ่ลว้

มีการพูดถึงเรื่อง Product Design และ FA (Factory Automation)  

ว่าจะไปอย่างไร  Speed เท่าไร ภายหลังจากการเดินทางไปศึกษาที่

ญี่ปุ่นก็เชื่อว่า ส.ส.ท. น่าจะเดินไปในทิศทางนี้ บรรดาโรงงานต่าง ๆ 

เองก็ขานรับ FA แต่สเกลอาจไม่ใหญ่เหมือนที่ญี่ปุ่น” 

“ในการประชุมใหญ่ปี 2560 ส.ส.ท. ได้เชิญ FA มาสาธิต แต่

ลูกค้าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนัก เดิมที Denso เป็นธุรกิจที่ถนัดกับ 

SMEs  มกีารน�าระบบ LASI มาปรบัใช ้ปจัจบุนักลายเปน็ธุรกจิขนาด

กลาง และใหญ่ จุดเด่นคือการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ปัจจุบันขยาย

ไปสู่การผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูง มีกระบวน การออกแบบเฉพาะตัว 

ส�าหรับเมืองไทยอาจไม่เหมาะกับการลงทุน 200 ล้านบาทในการ

ท�า FA ท้ังโรงงาน แต่เหมาะกับการท�าตามความจ�าเป็น ในแต่ละ

ไลน์ผลิตมากกว่า” 

บาน
ของเราของเรา

บาน
จากหวนคืนสู่จิตวิญญาณพื้นฐาน (2558) 

สู่ TPA Transformation (2561) 

 “ในระยะยาวยังมีเรื่องที่เล่นได้อีกเยอะ เช่น  AI,  Big DATA 

ทีผ่า่นมาเราพึง่พาญีปุ่น่ ตอ่ไปอาจตอ้งซือ้ Know-how แลว้ตัง้องคก์ร

น�ามาสรา้งเอง (นอกเหนอืจากสเกลของ TNI ทีมุ่ง่ใชใ้นการศกึษา และ

วิจัยที่มีสเกลเล็ก)  เราต้องหาอะไรที่ใหญ่กว่านั้น สรุปคือเราจ�าเป็น

ต้องมี TARII เพราะสินค้ามีอายุขัยของมัน ท�าอย่างไรจะสร้างสินค้า

บริการใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ 

“ในส่วนของ ส.ส.ท. ยังคงมีหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ใน

ระยะน้ีความรู้ด้าน QCC หรือ 5ส ได้กลายเป็นเพียงความต้องการ 

พ้ืนฐาน (Basic Need) ไม่ใช่ความต้องการท่ีประทับใจ (Impressive 

Need) และเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของลูกค้า ท�าอย่างไรจะท�าให้

ลูกค้ารู้สึกประทับใจ รู้สึกแปลกใหม่ ท�าให้ดูแล้วท�าตามได้เลย เป็น

เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ได้จริง (Practical Technology) ที่แตกต่างจาก

ความรู้พื้นฐานที่สอน และวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการบริหาร

ต้องเข้าใจ สมาชิกต้องยอมรับ ต้องใช้เวลาทดลองจากเล็กไปใหญ่ 

ต้องลงทนุ อาจติดลบ หรอืขาดทนุ ในระยะต้น แต่เปน็เรือ่งทีต่อ้งมอง

กนัยาว ๆ  ไมใ่ชป่ตีอ่ป ีโครงการตอ้งใหญ ่ลงทนุ 20 ลา้นบาทจงึจะคุม้ 

ไม่ใช่ลงทุนแค่แสนสองแสน” 

“ส�าหรับโครงการ TPA DOT เป็นมิติด้านกว้าง TARII  เป็น

มติดิา้นลกึ การท�าทัง้สองโครงการนีใ้นเวลาเดยีวกนั ระบบการท�างาน

ต้องจดัการดีทัง้ภายใน และภายนอก การท�างานต้องรวดเรว็ คลอ่งตวั 

ด้วยการใช้ระบบ IT และ Internet มาเชื่อมต่อ และน�า Automation 

โครงการ TPA DOT (TPA Digital Online Training)

โครงการ TARII  (TPA Automation Robotics & 

IoT Institute)
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สนใจ อาจท�าเปน็แพก็เกจทีม่กีระบวนการเรยีนรู ้และการปฏบิตัคิวบคู่

กนัไป เม่ือเรียนจบได้รับใบรับรองความสามารถได้ นับเป็นเร่ืองท้าทาย 

เพราะตลาดในเมืองไทย การเรียน MOOC ยังเป็นแค่เร่ืองได้ความรู้  

แตข่าดทกัษะ ซึง่จะแตกตา่งจาก TPA DOT ทีจ่ะมกีารเพิม่ทกัษะและ

การติวให้มากขึ้น  โดย 30% เรียนเสร็จแล้วสอบเลย  อีก 15% ต้อง

ติวก่อนสอบประเมิน 

“ส�าหรับ MOOC ในงานผลิตของโครงการ MMP ที่ได้เริ่มท�า

ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเป็นโครงการพัฒนาเพื่อสร้าง

กระบวนการเรยีนรูก้ารท�างาน กลุม่เปา้หมายอาจขยายไปยงัประเทศ

ในแถบ CLMV (กัมพชูา ลาว มาเลเซยี เวียดนาม) หรอืต่างจงัหวดั อาจ

ท�าศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่”  รศ.ดร.สุจริต ให้ความเห็น

ยุคนีเ้ปน็ยุคมนษุยม์คีวามเปน็ปจัเจกชนสงูขึน้ ต้องการความ

สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะคนในสังคมเมือง ด้านผู้ผลิตเองได้

พฒันาสนิคา้เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

เกิดการกระจุกตัวของเทคโนโลยีที่เรียกว่า All in One ตัวอย่างที่เห็น

ไดช้ดัเจน คอื โทรศพัทม์อืถอื ท�าใหค้นสามารถหาความรูไ้ดจ้ากหลาย

แหล่ง ดังนั้นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานอาจไม่ตอบโจทย์ 

ส.ส.ท. ควรมองหาหลักสตูรทีเ่ปน็ความต้องการทีแ่ทจ้รงิหรอืไม ่เพราะ

ระบบการเรยีนรูจ้ะเปลีย่นแปลงไปหมด ดา้นบวก คอื สนกุขึน้ ทา้ทาย

ขึ้น รวดเร็วขึ้น เป็นโอกาสของคนที่ปรับตัวได้ก็ไปต่อได้ คนที่ปรับตัว

ไม่ได้ก็จะถูกกลืนหายไปตามกฎธรรมชาติ 

ในมติอิงคก์ร ส.ส.ท. เปน็หนว่ยบรกิารใหค้วามรูก้บัผูอ้ืน่ หาก 

ส.ส.ท. ไม่มีองค์ความรู้ภายใน ก็ยากที่จะถ่ายทอดให้ใครได้ ดังนั้น 

ส.ส.ท. ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น Broker เป็น Content Maker 

ท�าในสิ่งที่ถนัด และร่วมกับผู้อื่นท�าในสิ่งที่ไม่ถนัด แสวงหาพันธมิตร

ใหม่ ท�าตลาดเชิงรุก น่าจะเป็นสิ่งที่สนุก และท้าทายส�าหรับ ส.ส.ท. 

เมื่อประสบความส�าเร็จจะเป็นอนาคตของคน ส.ส.ท.ในยุคถัดไป  

ส่งผลปลายทางสู่สังคม และประเทศชาติต่อไป 

มาใช้แทนก�าลังคน 

“ยุค Disruption เกิดขึ้นเพราะลูกค้ากับตลาดสามารถเชื่อม

ต่อถึงกันได้เอง กลไกนายหน้าคนกลางจะหายไป ลูกค้าค้นหาสิ่งที่

ตอ้งการไดเ้อง ลกูคา้จะเปน็ใหญ ่จากน้ีไปตอ้งหาสินคา้ท่ีแตกต่างจาก

คนอื่น โดยใช้ IT Adoption มาช่วย อาศัยประโยชน์จาก DATA เพื่อ

คน้หาวา่ลกูคา้ตอ้งการอะไร ใช ้Know-how ท�านายความตอ้งการของ

ลกูคา้ เพือ่ท�าสิง่ทีล่กูคา้ท�าไมไ่ด ้และท�าอย่างไรจะมเีครอืขา่ยลกูคา้”

ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารยุคดจิทัิล รปูแบบการเสาะแสวงหา

ความรู้ท่ีเปลีย่นแปลงไป และการเขา้ถึงแหลง่ความรูท้ีส่ะดวกรวดเรว็

ข้ึน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างก็พากันน�าเสนอ

องค์ความรู้ในรูปแบบ MOOC (Massive Open Online Course) 

อย่างแพร่หลาย แล้ว ส.ส.ท. จะสร้างความน่าสนใจ ดึงดูด แตกต่าง 

โดดเด่น และเหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างไร

“MOOC แบบปกต ิมนัจะไมโ่ต ตอ้งเปลีย่นใหเ้ปน็ MOOC++ 

มาเรียนกับ ส.ส.ท. แล้วสร้างคนในโรงงานได้ ปลายทางโรงงานต้อง

พัฒนาข้ึนได้ เราจะมีลูกค้ามากขึ้น เรียนจากที่ไหนก็ได้  แต่การท�า

ต้องตอบโจทย์ลูกค้าจริง ๆ ทั้งด้านเนื้อหา และด้านตลาด เรียนแล้ว

ได้อะไร ต้องค้นหาพฤติกรรมลูกค้าแล้วจึงออกแบบหลักสูตรให้น่า

Disruption สร้างสรรค์ หรือ ท�าลาย?
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