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“องค์
กรแห่งนี ้คอื สมบตัทิีส่มาชกิ
และพนกังาน ส.ส.ท. ได้ร่วม

กันสร้างขึน้มาและ (ผม) ต้องการให้ทุกท่าน
ช่วยดูแล เป็นสมบัติของคนไทยและของ
ประเทศไทย” ค�ากล่าวทิ้งท้ายเมื่อ	2	ปีที่ผ่าน
มา	ครั้งด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	

ภารกิจสุดท้าทายของ ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

(ไทย-ญีปุ่น่)	 กล่าวว่า	ส.ส.ท.	 เป็นองค์กรที่มี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน	 จวบจนปัจจุบัน	
มีอายุได้	38	ปี	โดย	ส.ส.ท.	ได้เติบโตอย่างต่อ
เนือ่งเคยีงคูม่ากบัอตุสาหกรรมและสังคมไทย
โดยตลอด	จนท�าให้ทุกวันนี้	ส.ส.ท.	เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางทัง้ในวงการธรุกจิอตุสาหกรรม 
รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ	ส�าหรับก้าว-
ย่างต่อไปของ	 ส.ส.ท.	 นั้น	 ยังคงต้องยืนยัน
เจตนารมณ์เดิมในการเป็นผู้น�าความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้
แก่บคุลากรไทย	เพือ่สร้างความเจรญิก้าวหน้า
ทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ	
ดังวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ	 ที่ยึดถือกันมา 
ตลอดว่า “ส.ส.ท. มุง่ทีจ่ะเป็นผูน้�าในการสร้าง 
สั่งสมและเผยแพร่วิทยาการ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
ไทย” 

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว	
ผศ.ประยูร	 เชี่ยววัฒนา	 จึงเสนอนโยบาย
ส�าคัญ	3	ประการ	ในวาระการด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคม	คนปัจจุบัน	คือ

1. พัฒนาและขยายกิจกรรมของ
สมาคมออกไปทั้งด้านกว้างและด้านลึก ใน
ด้านกว้าง	ขยายการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุน

ไปสูผ่เีสื้อที่โบยบินในโลกกว้าง

จากดักแด้

วันนี้	ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา	 ได้รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคม	 เลือกให้
ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม	ประจ�าปี	 2554-
2555	อีกครั้ง	 ซึ่งท่านมีโครงการที่จะสานต่อ
แนวนโยบายเดิม	พร้อมทั้งเพิ่มเติมโครงการ
ใหม่	 เพื่อท�าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ	 ส.ส.ท.	ที่
ยึดถือมาเป็นเวลา	38	ปี	

ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	TPA	News	ฉบบันีจ้งึ
ขอถือโอกาสน�าสมาชิกทุกท่านไปพูดคุยกับ	
ผศ.ประยรู	เชีย่ววฒันา	ถงึนโยบายการบรหิาร
งาน	พร้อมทั้งแนวคิดการผลักดัน	ส.ส.ท.	 ให้
ก้าวไปควบคูก่บัสมาชกิและอตุสาหกรรมไทย
อย่างยั่งยืน

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา 
นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
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อุตสาหกรรมในภูมิภาค	 ในด้านลึก	 พัฒนา
บริการให้สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยซึ่งก�าลัง
พัฒนาสู่ขั้นออกแบบและพัฒนา	(และวิจัย)

2. พัฒนาและขยายกลไกความ 
ร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น	เพือ่
ร่วมมือกันในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย

3. พฒันาและขยายปฏสิมัพนัธ์กบั
สมาชิกสมาคม โดยเฉพาะสมาชิกนิติบุคคล	
เพ่ือน�าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงกิจกรรมของ
สมาคม	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ 	 โดยมีกลยุทธ์ในการด�าเนิน
นโยบาย	ดังนี้

1.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สมาคม 	 ให ้สามารถปรับตัวเข ้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการ
ขยายตัวของสมาคม

2. ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและ
นวัตกรรมของบริการทุกด้านของสมาคม

3. ปรบัปรุงเพือ่ให้มคีวามคล่องตวั
ในการท�างานภายในสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	
โดยผู้อ�านวยการสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบใน

การบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายดัง
กล่าว

4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ
สมาคม	โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์	อปุกรณ์
เครื่องมือ	และอาคารสถานที่	เพื่อให้สามารถ
สนองการให้บริการที่มีคุณภาพ	

5. ขยายปฏิสัมพันธ์กับวิทยากร 
อาจารย์และนักเขียน ผู ้ให้การสนับสนุน
สมาคม 

จากนโยบายการบริหารงาน 3 
ประการ และกลยุทธ์ในการด�าเนินนโยบาย
อีก 5 ประการ นั้น ผศ.ประยูร อธิบายเพิ่ม
เติมด้วยการย้อนอดีตให้ฟังว่า ตลอดระยะ
เวลากว่า	30	ปีทีผ่่านมา	อาจกล่าวได้ว่า	ส.ส.ท.	
เป็นองค์กรที่น�าสังคมไทย	 กล่าวคือ	 น�าสิ่ง
ใหม่ๆ	อันได้แก่เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามา	ตั้งแต่	
ต�ารา	 ซึ่งในยุคสมัยที่เริ่มตั้งสมาคมฯ	 ใหม่ๆ	 
นั้น	ต�าราดีๆ	ภาษาไทย	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การบรหิารจดัการ	เทคนคิ	ยงัมน้ีอยมาก	ส.ส.ท. 
นับเป็นหน่วยงานแรกๆ	 ที่ริเริ่มด�าเนินการ 
เรื่องนี้

ทางด้านการสอนภาษาญีปุ่น่	ในสมยั
นั้น	มีการสอนเป็นหลักในมหาวิทยาลัย	แต่ก็

ยังไม่มีการจัดท�าและผลิตต�าราเรียน	 เพื่อ
สามารถเผยแพร่ให้ผู ้สนใจน�าไปใช้ในการ
เรยีนรูต่้อได้	ในส่วนนี	้ส.ส.ท.	ได้จดัท�าต�าราทัง้
ภาษาญี่ปุ ่น	 (ส�าหรับผู้เรียนชาวไทย)	 และ
ภาษาไทย	 (ส�าหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น)	ขึ้น	นับ
เป็นความริเริ่มแรกๆ	ในวงการนี้	

การให้บริการสอบเทียบ	 ในเบื้องต้น 
ที่	 ส.ส.ท.	 มีแนวคิดจะให้บริการสอบเทียบ	 
ทางประเทศญ่ีปุน่มคีวามเหน็ว่า	งานลักษณะ
นีน่้าจะเป็นงานของภาครฐั	จงึไม่กระตอืรือล้น
ที่จะสนับสนุนให้ทาง	ส.ส.ท.	ท�า	 ในขณะนั้น	
คุณสุพงศ์	 ชยุตสาหกิจ	ผู้ร่วมบุกเบิก	ส.ส.ท.	
ได้มีวิสัยทัศน์	ว่า	ส.ส.ท.	ต้องริเริ่มท�าขึ้นก่อน	
เพราะในขณะนัน้	แทบไม่มบีรกิารเช่นน้ีอยูเ่ลย	
หากไม่มีใครให้บริการภาคอุตสาหกรรมย่อม
ไม่สามารถพฒันาคณุภาพได้	ในทีส่ดุ	ทางญีปุ่น่
ก็เข้าใจและยอมรับ	 จึงเกิดบริการสอบเทียบ
ขึ้นในเวลาต่อมา

ทางด้านการอบรม	 สัมมนา	 ก็เช่น
เดียวกัน	 เทคโนโลยีการบริหารใหม่ๆ	 ใน 
ยคุนัน้ๆ	ได้แก่	QCC	5ส	การประหยดัพลังงาน	
คอมพิวเตอร์	 ศูนย์ข้อมูล	 TPM	 และอื่นๆ	 
เหล่านี	้อาจกล่าวได้ว่า	ส.ส.ท.	มบีทบาทส�าคัญ 
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ในการน�าเข้ามา	และผลกัดนัเผยแพร่ให้กว้าง
ขวางในสังคมไทย	

“ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือ กิจกรรมที่ 
ส.ส.ท. ด�าเนินการเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน
สิ่งที่ผมอยากเห็นและยังไม่บรรลุเท่าที่ควรใน
ขณะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ผ่าน
มา กค็อืการ ปรบัเปลีย่น หรอื Change ซ่ึงต้อง
มีการปรับองค์กรให้เปลี่ยนไปจากเดิมให้ได้ 
และต้องปฏิรูปให้ ส.ส.ท. กลับมาเป็นองค์กร
ที่กระฉับกระเฉง สามารถน�าพาสังคมในด้าน
เทคโนโลยี ให้ได้ดังวิสัยทัศน์ ดังนั้น สิ่งที่ต้อง
มีการปรบัภายในองค์กร คอื ปรบัวธิกีารท�างาน 
ของ ส.ส.ท. เพือ่ให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
สงูขึน้ ขณะเดยีวกบัที ่ผูใ้ช้บรกิารของสมาคมฯ 
ก็มีความพึงพอใจ เพราะได้ประโยชน์คุ้มค่า 
ในอีก 2 ปีข้างหน้า ส.ส.ท. จะมีอายุครบ 40 ปี 

40 ปีนั้น มีได้ 2 ความหมายด้วยกัน กล่าวคือ
อาจจะเป็น 40 ปี ของคนที่ก�าลังจะแก่ ที่
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้ว หรืออาจจะ
เป็น 40 ปีของคนซึ่งโตเต็มที่ รู้ว่าตัวเองจะเดิน
ไปทางไหน อย่างไร ประเด็นนี้เป็นสิ่งท้าทาย
ของ ส.ส.ท. รวมถึง เพื่อนพนักงานว่า 2 ปีจาก
นี้ไป ท�าอย่างไรให้ ส.ส.ท. จึงจะเปลี่ยน เพื่อ
สามารถเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
ของไทยได้มากยิ่งขึ้นไป”

 ผศ.ประยูร	กล่าวต่อไปว่า	ในยุคที่มี
การแข่งขนัสงูอย่างปัจจบุนั	ส.ส.ท.	จ�าเป็นต้อง
ไขว่คว้าและแสวงหา	สิ่งใหม่	บริการใหม่	มา
น�าเสนอให้แก่ภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม	
โดยที่ต้องรู ้ว่าภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ก�าลังพัฒนาไปในขั้นตอนใหม่	 อุตสาหกรรม
ของไทย	 ได้ก้าวพ้นการผลิตซึ่งเน้นแรงงาน
เพยีงอย่างเดยีวและเข้าสูข่ัน้ของการปรบัปรงุ
คุณภาพ	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ในการวิจัย
และพัฒนา	นอกจาก	อุตสาหกรรมยังต้องน�า
เทคนคิไคเซน็	เพ่ือเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา
ให้สามารถท�าก�าไรดีขึ้น	 เหล่านี้เป็นตัวอย่าง	
อันเป็นจุดเริ่มต้นในการให้บริการใหม่ๆ	 ของ	
ส.ส.ท.	ทีผ่มได้วางแนวนโยบายไว้ “จากดกัแด้
ต้องเป็นผีเสื้อที่โบยบินให้ได้” 

ผศ.ประยูร	 กล่าวต่อว่า	 พนักงาน
ส.ส.ท.	 ต้องเริ่มตั้งค�าถามตัวเองอย่างจริงจัง
ว่า	อะไรที่เราท�ากันมาตลอด	30	ปีที่ผ่านมา	มี
อะไรบ้างทีย่งัต้องท�าต่อไป	หรอืมสีิง่ไรซึง่หมด
ยุคหมดสมัยไปแล้ว	 ขณะเดียวกัน	พนักงาน	
ส.ส.ท.	 ต้องเข้าไปหาผู้ใช้บริการของเราจาก

ภาคอตุสาหกรรม	ต้องเข้าไปหาผูใ้ช้	ต้องคุยกบั
ภาคอุตสาหกรรม	เพื่อท�าความเข้าใจให้ได้ว่า
ใครคือผู้ใช้บริการของเรา	แล้วเขาเหล่านั้น	มี
ความต้องการอะไร	บางครัง้เราต้องมาวเิคราะห์
ให้ได้ว่า	อะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นความจ�าเป็นส�าหรบั
เขาและน�าเสนอสิ่งเหล่านั้น	 สิ่งที่ส�าคัญ	คือ	
เราต้องจัดให้มีเวทีที่เราจะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสมาชิกและ	Stakeholder	ได้อย่าง
สม�่าเสมอ

ผศ.ประยูร	 เน้นถึงความส�าคัญ	ของ
สมาคมฯ	 ในการสร้างกระชับความสัมพันธ์
และมีปฏิสัมพันธ์กับ	 Stakeholder	 ทั้งหมด	
ตั้งแต่สมาชิก	วิทยากร	นักเขียน	และผู้ให้การ
สนบัสนนุ	เพือ่น�าข้อคดิเหน็มาปรบัปรงุกจิกรรม
ของสมาคม	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

เหล่านี้	คือ	แนวนโยบายและกลยุทธ์
ที่	 ผศ.ประยูร	 เชี่ยววัฒนา	นายกสมาคมส่ง-
เสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	ได้วางไว้และได้
เริ่มปฏิบัติไปเป็นบางส่วนแล้วและเช่ือมั่นว่า
ในระยะเวลา	2	ปี	ที่ท่านด�ารงต�าแหน่งนายก
สมาคมฯ	จะท�าให้	 “ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้น�า
ในการสร้าง สัง่สมและเผยแพร่วทิยาการ เพือ่
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย”	ตามวิสัยทัศน์ที่ท่านยึดถือ
มาตลอด
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