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ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์มายาว จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 36 ปี 

ผมได้มองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเคียงคู่อุตสาหกรรมและสังคมไทยมาตลอด 

จนทำให้ทุกวันนี้ ส.ส.ท. เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในวงการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ และสำหรับการย่างก้าวต่อๆ ไป ของ 

ส.ส.ท. เรายังคงยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมในการเป็นผู้นำความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป ดั่งวิสัยทัศน์ที่เรายึดถือมา

ตลอดว่า “ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการสั่งสม สร้างและเผยแพร่วิทยาการ เพื่อยก

ระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย” ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา 

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เริ่มต้นการสนทนา 

ผศ.ประยูร กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานใน

ตำแหน่งนายกสมาคมฯ ที่ท่านผลักดันให้เกิดขึ้นและ

ประสบผลสำเร็จ ว่า “ได้นำประสบการณ์ในช่วงที่เป็น

กรรมการบริหารสมาคมและช่วงที่ผมเป็นพนักงาน ซึ่ง

จะพบเห็นถึงปัญหาต่างๆ ความไม่มั่นใจ และเรื่องหนึ่ง

ที่คิดว่าสำคัญที่สุดเช่นเดียวกับเสถียรภาพใน

การทำงาน คือ ความนิ่งของนโยบายที่

พนักงานสามารถมั่นใจ

ได้ โดยเรื่องนี้ผมเริ่ม

ปฏิบัติตั ้งแต่ช่วงที ่

ทำงานในตำแหน่ง

อุปนายกสมาคม เมื่อ

เป็น
ที่ทราบกันดีว่าในเดือน

พฤษภาคมของทุกปี 

จ ะมี กิ จกรรมซึ่ งถือ เป็ นว าร ะ

สำคัญยิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงาน

ของสมาคม ก้าวไปสู่การพัฒนาที่

ไม่หยุดนิ่ง นั่นคือ งานประชุม

ใหญ่สามัญประจำปี ที่กำลังใกล้

เข้ามาถึง ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือก

ตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ โดย

นายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบันจะ

ครบวาระ TPA News ฉบับนี้ ได้

มีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ประยูร 

เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่ง

เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กับ

นโยบายการทำงาน ผลงานที่ผ่าน

มาและสรุปภาพรวมของกิจกรรม 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา 

 

ผศ.ประยรู เชีย่ววฒันา  

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

4 ปี กับผลงานที่สรรค์สร้าง
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ผมได้มารับตำแหน่งนายกสมาคมได้นำมา

ปฏิบัติต่อ จึงมีการร่วมกันทำแผน 5 ปี ซึ่ง

เราเชื่อว่าแผน 5 ปี เป็นรากฐานสำคัญของ

การทำงานทำให้พนักงานสามารถรับรู้ได้ว่า

สมาคมจะดำเนินไปในทิศทางใด มีเป้าหมาย

อย่างไรและได้พูดกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนัก-

งาน สมาชิก คณะกรรมการบริหาร ว่าเมื่อมี

การกำหนดกรอบ เราพยายามทำตามกรอบ

และให้คิดว่าคือกติกาของการทำงาน สิ่งนี้

เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำให้เกิด เพราะว่าเป็น

รากฐานที่ทำให้สมาคมมีโอกาสที่จะเติบโตใน

ระยะยาว” 

นโยบายเรื่องที่สอง ที่ ผศ.ประยูร 

พัฒนามาตลอด คือ มีการบอกกล่าวกับ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเสมอว่า คณะ-

กรรมการบริหารฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย 

ไม่ได้มีหน้าที่สั่งการ ในเรื่องนี้ส่งให้พนักงาน

ทำงานได้อย่างสบายใจ ซึ่งเมื่อมีนโยบายที่

ชัดเจนทำให้พนักงานได้มีโอกาสคิด มีโอกาส

จินตนาการได้มากขึ ้น ส่งให้งานสามารถ

พัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและทำให้ทิศทางการ

ทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ

บริหารกับพนักงานมีมากขึ้น  

เรื่องที่สามที่ปฏิบัติแล้วเกิดผลสำเร็จ 

คือ การปรับทัศนคติของพนักงานให้ร่วมมือ 

ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยนำแต่ละฝ่าย

ของสมาคมมาบูรณาการรวมกัน เพื่อร่วม

สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สมาคม เพราะ

เชื่อว่าการทำงานร่วมกันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น

นอกจากที่เรารู้จัก ผศ.ประยูร เสริมว่า “1+1 

ไม่ได้เป็น 2 เสมอไป ถ้าเราร่วมกันอาจเป็น 

40 ก็ได้ ผมพยายามเน้นคำว่า Innovation 

เราต้องมีนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมนี้ไม่จำเป็น

ต้องเป็นสินค้าใหม่ หรือหลักสูตรใหม่ เพียง

อย่างเดียว วิธีทำงานถือเป็นนวัตกรรมใหม่

เช่นเดียวกัน สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่

เกี่ยวกับสมาคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว คือ 

มีการใช้เว็ปไซต์ให้เป็นประโยชน์ โดยก่อน

หน้านั ้นผมมองว่าสมาคมใช้ประโยชน์จาก

เว็ปไซต์น้อยมาก ช่วงที่ผมอยู่ในตำแหน่ง  

อุปนายกแผน ผมพยายามผลักดันสิ่งนี้ให้

เกิดขึ้น เพราะเว็ปไซต์สามารถช่วยในเรื่อง

ของการลดต้นทุน เว็ปไซต์สามารถพาเราไป

หาคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ทำให้เวลาทำงาน

สั้นลง เว็ปไซต์สามารถทะลุเข้าไปทุกกำแพง

ในบริษัทต่างๆ โดยเราสามารถนำเสนอผลิต-

ภัณฑ์ได้ถึงตัวบุคคลที่ต้องการอย่างแท้จริง 

ไม่ใช่แค่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น นอกจากนี้ยัง

สามารถก้าวไปต่อได้อีกไม่ว่าจะเป็นการช่อง

ทางเสนอกิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้ทาง

ด้านการศึกษากับผู้ที่อยู้ห่างไกลเราสามารถ

เป็นสาธารณประโยชน์ได้ เหล่านี้คือนวัตกรร

รมอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น” 

นายกสมาคมฯ กล่าวต่อว่า เรื่องหนึ่ง

ที ่คณะกรรมการบริหารหลายชุดที ่ผ่านมา

ช่วยกันระดมความคิด นั ่นคือ การสร้าง

เสถ ียร-ภาพทางการเง ินให ้สมาคม 

เพราะเราเชื่อว่าการสนับสนุนที่ได้จาก

ประเทศญี่ปุ่นอาจมีเวลาจำกัด หากสมาคม

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเขาเราต้องสามารถ

อยู ่ได้ด้วยตนเอง ซึ ่งที ่ผ่านมาผมได้เห็น

ความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ผมเชื่อว่า

เราประสบความสำเร ็จในการอยู ่ได ้ด ้วย

ตนเอง ด้วยนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเป้า

หมายที่ตั ้งไว้ หากมีส่วนเกินจากที่ตั ้งเป้า

หมายได้มีการนำไปให้กับพนักงานในเรื ่อง

ของสวัสดิการต่างๆ ส่วนที่เหลือนำไปพัฒนา

สมาคมและสังคมต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ ผศ.ประยูร บอกว่า การ

ทำให้โปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้สมาคม

ปลอดจากผลประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการ

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วก็ให้อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที ่ได้อย่าง

เต็มที่ มีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ปฏิบัติตั้งแต่เข้ามา

ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คือ ทุกปีที่มีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะนำข้อมูลที่

คณะกรรมการบริหารได้รับรายได้จากสมาคม

มาเปิดเผยต่อสมาชิก ทำให้ภาพที่มีต่อคณะ-

กรรมการบริหารมีความโปร่งใสมากขึ้นและ

ต้องการให้เป็นแบบนี้ตลอดไป  

เมื่อถามถึงความภูมิใจที่ท่านได้ดำ-

เนินงานร่วมกับสมาคม ผศ.ประยูร กล่าวว่า 

“สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือ สามารถทำให้คนญี่ปุ่น

เห็นแล้วอัศจรรย์ใจว่าคนไทยสามารถทำได้ 

ผมคิดว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของคนญี่ปุ่นที่มา

ที่นี่เขานึกไม่ถึงว่าเราจะสามารถสร้างองค์กร

แห่งนี้ให้เจริญเติบโตมาได้มาถึง 36 ปี เรา

สามารถบอกได้เลยว่าองค์กรแห่งนี ้ คือ 

ฝีมือคนไทย ซึ่งผมภูมิใจมากที่สามารถโชว์

เขาได้ว่าเรามีผลงานที่เกิดจากคนไทยที่ไม่

จำเป็นต้องจบจากญี่ปุ่นได้ร่วมมือร่วมใจกัน

สร้างองค์กรนี้ขึ้นมาและมีเป้าหมายเดียวกัน 

“องค์กรแห่งนี้คือสมบัติที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาและ

ต้องการให้ทุกท่านช่วยดูแลให้เป็นสมบัติของคนไทยและ

ของประเทศไทย” 
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สำหรับแนวทางการพัฒนาสมาคมใน

อนาคตนั้น ผศ.ประยูร บอกว่า ในมุม

มองผม สมาคมมีวิวัฒนาการ คือ 

1. ในยุคเริ่มต้นของ ส.ส.ท. 

ภาพที่ถูกมองจากบุคคลภายนอก

คือเป็นองค์กรของนักเรียนญี่ปุ ่น 

แต่เมื่อมีการเปิดตัวออกมาผู้บริหาร

สมาคมสามารถเชิญบุคคลที่มีความ

สามารถโดยไม่จำเป็นต้องจบจากญี่ปุ่น 

แต่เคยมีปฏิ-ส ัมพันธ ์ก ับญี ่ปุ ่นและไม่

รังเกียจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม 

2. เมื่อเชิญบุคคลที่ทีความสามารถ

เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ท่านเหล่านั้นมี

ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของสมาคมมาก

ขึ้น จากที่มีความคิดว่าเป็นองค์กรของญี่ปุ่น 

เริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่และมองว่าองค์กร

แห่งน ี ้ เป ็นของคนไทยนั ่นค ือก ้าวแรกที ่

ประสบความสำเร็จ 

3. ปรับแนวความคิดของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับสมาคม ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรม-

การบริหาร พนักงานในช่วงนั้นที่มีความเข้าใจ

ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสมาคมในฐานะที่เป็น

องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้มีความเข้าใจที่

ตรงกันว่าหากต้องการให้สมาคมเติบโตและ

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เราต้องมีงบ

ประมาณของตนเอง ไม่ใช่ต้องรอการสนับ-

สนุนจากญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (การ

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่ได้หมาย-

ความว่าองค์กรไม่สามารถทำกำไรได้ แต่กำไร

ที่ได้มานั้นไม่ได้นำมาแบ่งปันในคณะกรรม-

การบริหาร หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

แต่ต ้องนำกลับมาใช ้ นำกลับมาพัฒนา

ภายในองค์กรให้เติบโตและเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ) นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญหนึ่งที่

สมาคมหลุดจากกรอบและทำให้ปัจจุบันเรา

สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  

4. มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา

ของสมาคม การก่อตั้ง ผู้ก่อตั้ง รวมถึงการ

อธิบายถึงปรัชญาการดำเนินงานของสมาคม 

วัฒนธรรมองค์กร ให้กับพนักงานได้รับทราบ

มากขึ้น ไม่เพียงแค่คณะกรรมการบริหาร 

หรือผู ้บริหารบางท่านรับรู ้ เท่านั ้น 

ความสำเร็จและความอยู ่รอดของ

องค์กร บุคลากรควรมีแนวความคิด

เดียวกัน หรือสอดคล้องกันกับองค์กร 

นั่นคือความเติบโตอย่างยั่งยืน  

และเรื่องหนึ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

ไปในอนาคต คือ การสร้างและกระชับความ

สัมพันธ์กับสมาชิกให้เขารู้สึกเสมือนหนึ่งเป็น

เจ้าของสมาคมมากขึ ้น มีปฏิสัมพันธ์กับ

สมาคมมากขึ้น เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การ

ที ่ เรามีสมาชิกที ่มอบความรักและความ

ห่วงใยเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของสมาคมจริงๆ 

เป็นการก่อเกิดความภักดีที่มีให้กับสมาคม 

ก่อนจบการสนทนา ผศ.ประยูร มี

ข้อเสนอแนะฝากให้กับพนักงานร่วมกัน

สานต่อให้สมาคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโต

อย่างมั่นคงว่า ผมมีความเชื่อมั่นในผลิต-

ภัณฑ์ของเราที่มีอยู่ปัจจุบันที่ได้รับการตอบ

รับจากลูกค้าเป็นอย่างดี แต่การที่เราจะก้าว

ไปข้างหน้าต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

โจทย์ คือ เราจะนำผลิตภัณฑ์เดิม ไปขาย

ตลาดใหม่เพื่อหาตลาดใหม่ หรือจะสร้างผลิต-

ภัณฑ์ใหม่ให้ตลาดเดิม แล้วบูรณาการของ

เดิมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา “องค์กรแห่งนี้คือ

สมบัติที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาและต้องการให้

ทุกท่านช่วยดูแลให้เป็นสมบัติของคนไทย

และของประเทศไทย”  
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