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“สมาคมฯ ได้ด�าเนินการกิจกรรมมากว่า 40 ปี ซึ่งครบรอบ
ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 เราสามารถ
แบ่งวิวัฒนาการพัฒนาสมาคมตั้งแต่ยุคแรก เร่ิมจากการจัดอบรม
ด้านเทคนิคและสอนภาษา เป็นคอร์สที่อาคารอื้อจือเหลียง 
ส�านักงานแห่งแรกของสมาคมฯ จากนั้นได้ย้ายส�านักงานมาที่ซอย
สุขุมวิท 29 ยุคที่สองเป็นยุคการถ่ายทอดเป็นยุคเทคโนโลยี เช่น 
ด้านคิวซี และประหยัดพลังงาน ยุคที่สามมีการเริ่มกิจกรรมการให้
ค�าปรึกษาด้านเทคนิค ส่งเสริมการจัดประกวดรางวัล มีการจัดต้ัง
เป็นศูนย์บริการเทคนิค และได้สร้างอาคารส�านักงานใหม่ อาคาร
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ณ ถนนพัฒนาการ ยุคที่สี่เป็นการ 
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรให้ภาค
อุตสาหกรรม” 

เริ่มต้นบทสนทนา ด้วยล�าดับขั้นตอนการเติบโตของ ส.ส.ท. 
ผ่านมมุมองของ รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ์ นายกสมาคมส่งเสรมิ-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

และให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ภาคอุตสาหกรรม ในปีค.ศ. 
1970-1980 ธรุกจิญีปุ่น่เข้ามาลงทนุในประเทศไทยมากขึน้และเริม่มี
การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมกับภาษาญี่ปุ ่น ตลอดจนความ
ต้องการทางด้านเทคนิคและวิศวกร ในช่วงเวลานั้น ส.ส.ท. มีส่วนใน
การช่วยเหลือ ทางด้าน QC, 5ส ส่วนด้านวิชาการมีการเรียนการสอน
ภาษญี่ปุ่น การฝึกอบรม สัมมนา ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทย เริ่ม

เปิดกลยุทธ์ สัมผัสวิสัยทัศน์

ผ่�แนวคิด

ปรบัตวัเข้าไปสูน่วตักรรม เริม่เข้าใจในเทคโนโลยว่ีาเป็นส่วนหนึง่ของ
การสร้างพืน้ฐานของธรุกจิ ในขณะเดยีวกนั มหาวทิยาลยักเ็ข้าใจเรือ่ง
การบริการวิชาการ จึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การบริการวิชาการ 
ทางด้าน ส.ส.ท. ก้าวเข้าสู่ระดับของการเป็น Agency โดยความร่วม
มอืกบั JIPM หรอืมติทิีส่งูขึน้กม็กีารถ่ายทอดแบบเป็นทางการ มีความ
ร่วมมอืเชงิองค์กร ทางด้านพนกังานของ ส.ส.ท. มกีารพฒันาจากการ

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

น�ยกสม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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ประยุคใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีแบบ ส.ส.ท. 
2. พัฒนาบริการและสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับสิ่ง

ใหม่ๆ จากแหล่งของไทย รวมถงึจากญีปุ่น่ นอกจากนี ้ยงัมกีารรเิริม่
เปิดโครงการร่วม อาทิ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
การน�าความรูแ้ละทกัษะใหม่ทีก่�าลงัเกดิขึน้ในประเทศญีปุ่น่เข้ามาใน
ประเทศไทย ส่วนของเทคโนโลยีจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว และ 
Integration การรวมเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งเป็น
มติทิีญ่ีปุ่น่ประสบความส�าเรจ็ เราจะน�าบรกิารทางเทคโนโลยปีระเภท
นี้มาถ่ายทอดต่ออุตสาหกรรมไทย

3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
WIFI, การใช้เว็บไซต์ หรือแม้แต่การปรับปรุงระบบให้เข้ากับระบบ
ปฏิบัติการของ Apple ซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายรองรับไม่ว่าจะเป็น 
IPhone IPAD ฯลฯ ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้กว่างไกล ส่วนนี้
จะมีการลงทุนหลายล้านบาท

4.  การพัฒนาบุคลากร ส.ส.ท. ระดับผู้ประสานงาน ผู้-
จัดการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญประจ�า โดยจะเริ่มมีโครงการส่งพนักงาน
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปี เพื่อศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และน�ามาพัฒนาเป็นการบริการเพื่อให้บริการส�าหรับสมาชิก
และผู้ประกอบการในประเทศไทยได้

รศ.ดร.สุจริต เพิ่มเติมว่า ความรู้และทักษะที่น�ามาถ่ายทอด
นั้น ส.ส.ท. น�ามาจากประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสู่ประเทศไทยเป็นหลัก 
นอกจากนีจ้ะมคีวามรูแ้ละทกัษะจากบรษิทัในประเทศไทยทีก้่าวหน้า
แล้วจะน�ามาถ่ายทอดต่อให้กบัธรุกจิ SME โดยในระยะยาวญีปุ่น่มอง
ว่าไทยสามารถไปลงทุนในญี่ปุ่นได้ รวมทั้งอาจจะส่งคนไปท�างานยัง
ประเทศญี่ปุ่นได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นมุมมองใหม่ของ ส.ส.ท. ในอีก 5 ปี
ข้างหน้าที่จะด�าเนินงานในลักษณะ Inbound และ Outbound 

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Connectivity ซึ่งจะเชื่อมโยงความรู้
จากญี่ปุ ่นสู่ไทย จากไทยสู่ญี่ปุ ่น จากญี่ปุ ่นสู่ไทยสู่อาเซียน โดย
โครงการนีเ้ริม่มกีารจดัสมัมนากับระดับผูบ้รหิารระดับสูงของพม่าแล้ว 
ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดสัมมนากับผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชา 
เวียดนาม และลาว ตามล�าดับ ดังนั้น จะเห็นว่าในมิติของ ส.ส.ท. จะ
ท�าหน้าทีเ่ป็น HUB ของประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ช่วยให้เกิดการกระตุน้ 
การสร้างเครือข่ายโดยให้ ส.ส.ท. เป็นแนวคิดในการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ในประเทศนั้นๆ 

และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในปัจจุบัน ส.ส.ท. ภายใต้การ
บริหารของ รศ.ดร.สุจริต มองว่าในทุก 1 ปี หรือ 2 ปีข้างหน้า เนื้อหา
ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนที่สุด คือ การปรับตัว
เข้าหาหลกัการให้รวดเรว็ ให้ทนักบัยคุเทคโนโลยแีละตลาด ทีเ่ปลีย่น

เป็นผู้ประสานงาน สู่การเป็นผู้บริหาร เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เรา
สามารถท�าได้ เหล่านี ้คอื ววิฒันาการท่ีมกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง
ในรอบกว่า 30 ปีที่ผ่านมา 

ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน จวบจน
ปัจจุบัน เป็นเวลา 40 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และไม่หยดุนิง่เคยีงคูอ่ตุสาหกรรมและสังคมไทยเสมอมา ดัง่วิสยัทศัน์
และเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นั่นคือ “ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้น�าใน
การสั่งสม สร้างและเผยแพร่วิทยาการ เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทย” จนท�าให้ทกุวนันี ้ส.ส.ท. เป็นที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวางท้ังในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หน่วยงานราชการต่างๆ 

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ได้
เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ส.ส.ท. ซึ่งเน้นการพัฒนา
ด้านวิชาการ โดยเริ่มต้นด้วยการร่วมเป็นอนุกรรมการด้านวิชาการ 
การฝึกอบรม สมัมนา นอกจากน้ี ยังได้ท�าหน้าท่ีล่าม ส�าหรบัการแปล
หนังสือภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาไทยและมีโอกาสได้ช่วยถ่ายทอด
วัฒนธรรมญ่ีปุ่นให้กับคนไทย จนกระทั่งได้รับเชิญให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรหิารสมาคมฯ หลายสมยั เริม่จากงานพฒันาด้านวิชาการ 
การวางแผน และก้าวสูก่ารเป็นเลขาธกิารสมาคม ด้วยเจตนารมณ์ใน
การสร้างสมาคมให้เป็นองค์กรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น 
สูไ่ทย จวบจนปัจจบุนัท่านได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ 
วารสาร TPA News ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่าน เพื่อน�ามุมมอง 
วิสัยทัศน์ และเปิดนโยบายในการบริหารสมาคม

รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม  
ประจ�าปี 2556 – 2558  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็น
เวลากว่า 5 เดอืน ที ่รศ.ดร.สจุรติ เข้ามาเป็นแม่ทพัคนใหม่ของ ส.ส.ท. 
ภายใต้แนวนโยบายการบรหิารสมาคมฯ ท่ีได้เริม่ด�าเนนิการ ด้วยการ
ระดมสมองและได้แนวคิดในการท�า TPA Houses ซึ่งประกอบด้วย 
4 ด้านหลัก คือ

1. ท�าหน้าที่ถ่ายทอดและกระตุ ้นให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากญีปุ่น่สูไ่ทย เช่น การท�ากจิกรรม TPA Robot contest, 
การประกวดและให้รางวลัองค์กรคณุภาพต่างๆ ซึง่ถอืเป็นหน้าทีห่ลัก
ของสมาคมในการช่วยและกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอด การใช้ การ



31TPA news 31TPA news

Cover Story

October 2013 ●  No. 202

ไป ซึง่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ จงึได้มกีารลงทนุทางด้านไอทเีพิม่มาก
ขึน้ ด้วยการร่วมทนุกบัองค์กรด้านไอทชีัน้น�าของประเทศญีปุ่น่ในการ
น�าแพลทฟอร์มมาผนวกเข้ากับข้อมูล เนื้อหาของ ส.ส.ท. เพื่อก้าวทัน 
หรือน�าหน้าเทคโนโลยี

นอกจากขยายการลงทุนทางด้านไอทีแล้ว มีการขยายตลาด
ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ ส.ส.ท. มีอยู่ อาทิ 5ส Lean Kaizen ต่างๆ ถึง
แม้บางส่วน SME ไทยเพิง่เริม่ใช้ แต่บรษิทัใหญ่ๆ เริม่ท�าเองแล้ว ส่วน
นีเ้ราสามารถเผยแพร่ได้ นอกจากนี ้เทคโนโลยีระดบักลางทีเ่รามอีย่าง
บริษัทใหญ่ๆ ที่มีแนวคิดและประสบความส�าเร็จ แล้วเขามีแนวคิด
ทางด้าน CSR บริษัทใหญ่ๆ ควรจะน�าเทคโนโลยีที่เขาประสบความ
ส�าเร็จมาสอนบริษัทเล็กๆ ส่วนนี้เราก็เป็นหน่วยกลาง หรือเทคโนโลยี
ขั้นสูงท่ีมาจากญ่ีปุ่น ส.ส.ท. เองสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วม 
กับเขา และน�ามาถ่ายทอดให้แก่บริษัท หรือหน่วยงานใหญ่ๆ ได้ จะ
เห็นว่าทุกๆ เซ็กเม้นท์ที่เรามี เรามีบทบาทขอให้ลงให้เหมาะสม 

นอกจากนี ้ยงักลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บรกิารด้านการเรยีน การสอน 
ลูกค้ากลุ่มน้ีมีจ�านวนกว่า 3 หมื่นคน แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยังมี
จ�านวนคนอีกเป็นหลักล้านที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้บริการ เราจึงมีแนวคิด
ในการทีจ่ะน�าส่งข้อมลูไปให้คนจ�านวนล้านคนได้อ่าน จงึออกมาเป็น
โครงการ Library@Company โครงการห้องสมดุในส�านกังาน พนกังาน
จะได้อ่านในรูปแบบของหนังสือเล่ม ซึ่งประสบความส�าเร็จจ�านวน
หนึ่ง และจากนี้เราจะมีการเปิดแพลทฟอร์ม เทคโนโลยีที่เป็นแอพใน
เมืองไทยเพื่อให้คนกลุ่มนี้อ่านผ่านแอพลิเคชั่น สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่เรา
มีเพื่อที่จะขยายความร่วมมือ

นายก ส.ส.ท. กล่าวถึงการปรับตัวเพิ่มเติมว่า ส.ส.ท. มีคลัง
สมบตั ิและต้องมแีนวคดิใหม่เพือ่ให้ ส.ส.ท. ก้าวไปข้างหน้า “ผมมอง
ว่าเราต้องโตไปตามตลาดที่มี เปรียบได้กับขณะนี้เราก�าลังสร้างถนน
เพื่อวิ่งเข้าไปสู่ตลาด เราจึงต้องมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่พร้อม เพื่อให้
ถนนของเราวิ่งได้อย่างราบรื่น ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ เพราะในอีก 1 ถึง 
2 ปีต่อจากนี้ไป การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” 

“เมื่อการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ผมมอง 3 ด้านที่เราต้องปรับตัว 
คือ 1. ด้านบริหารและนโยบาย 2. ลูกค้ามีความหลากหลาย และ  
3. เนื้อหาเราหลากหลาย แต่โหมดในการเชื่อมของเรายังเก่าอยู่  
จึงต้องมีการจัดแพลทฟอร์มใหม่ ในส่วนท่ีมองว่าเก่า อาจใหม่ 
ส�าหรับอีกแห่งหน่ึง ในส่วนของลูกค้าเก่าที่มาเรียน ในหลักสูตรเดิม 
หากมีอาจารย์ท่านใหม่สอน น่ันก็คือส่ิงใหม่ส�าหรับเขา เป็นต้น” 
รศ.ดร.สุจริต กล่าว

หากกล่าวถึงการแข่งขัน รศ.ดร.สุจริต กล่าวว่า ในการท�า 
การตลาด หรือการท�าธุรกิจ แน่นอนว่าเราต้องพบกับคู่แข่งขันเสมอ 
เพราะตลาดของประเทศไทยเปน็ตลาดการค้าเสรี ส.ส.ท. เป็นองค์กร
ที่ด�าเนินงานภายใต้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร หรือ NPO จึงมี 
หน้าท่ีในการถ่ายทอด และในฐานะทีเ่ป็น NPO จงึไม่มคีูแ่ข่งทีน่่ากลวั 
แต่ถงึแม้จะมคีูแ่ข่งเกดิขึน้ ท่ีผ่านมาเราพยามจดัเรยีงคูแ่ข่งเรา หาจดุ
ที่แตกต่างกัน ในส่วนของ ส.ส.ท. มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย  

สิ่งที่ภาคธุรกิจอาจสับสน กับ ส.ส.ท. คือ ในฐานะสมาคม ส.ส.ท. ยัง
คงเป็น NPO แต่เมื่อด�าเนินธุรกิจ กล่าวคือ 1. ธุรกิจไม่แสวงหาก�าไร 
เช่น จดัสมัมนาฟร ีจดักจิกรรมปลกูป่า จดักจิกรรมการแข่งขนัหุน่ยนต์ 
จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ ถือว่าเราท�าเพื่อสังคม  ส่วนที่ 2. การจัดสัมมนา หลักสูตร 
อบรมของ ส.ส.ท. เป็นการจัดสัมมนา อบรมเพื่อการเผยแพร่ใน 
ราคาถูก และปัจจุบันได้มีการขยายหลักสูตรมาเป็น จัดสัมมนาเป็น 
กลุ่ม หรือ Inhouse training และสุดท้ายเป็นเรื่องของ Direct Know-
how น�ามาจาก JIPM ก�าลังจะเกิดขึ้น 

“ธุรกิจของเราจะมี 4 ประเภท 2 ประเภทแรกไม่มีก�าไรสัก แต่
มีประโยชน์ ส่วนอีก 2 ประเภท ราคาค่อนข้างสูง มี Margin สูง เป็นที่
ต้องการของบรษัิทอีกกลุ่มหนึง่ ปัจจบุนันีเ้ราพยายามจะผสมผสาน 2 
ประเภทนี้เข้าด้วยกันให้เกิดความเหมาะสม ถามว่ายิ่งสูงขึ้นไปคู่แข่ง
ยิ่งเยอะ หากแจกแจงรายละเอียดจะพบว่า ส.ส.ท. มี 4 สินค้า กล่าว
คอื สนิค้าทีเ่ป็นกจิกรรม CSR ต่างๆ ไมม่กี�าไรแต่ด�าเนนิการ แต่หาก
เป็นหลักสูตรสัมมนา อาจมีก�าไรเกิดขึ้นเพียง 10% ถือว่าในธุรกิจ
ยอมรบัได้ จนบางครัง้มลีกูค้าบอกว่าหลกัสตูรของ ส.ส.ท. ราคาถกูไป 
เกรงว่าไม่ดี แต่ก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ยังคงพอใจในราคาแบบนี้ 
เนือ่งจากบางบรษิทัไม่มงีบจ�านวนมาก แต่หากบรษิทัใหญ่ หน่วยงาน
ใหญ่ ต้องการสินค้าคุณภาพเพิ่มขึ้น มีงบประมาณพิเศษ ส.ส.ท. มี
บรกิารทางด้าน Inhouse Trainning โดยการออกแบบหลกัสตูรให้ตรง
กับความต้องการเฉพาะของแต่ละบรษิทั หากต้องการขึน้ไปเทยีบเท่า
ระดบั JIPM กจ็ะเพิม่ขึน้ไปอกี เนือ่งจากเป็นองค์ความรูพ้เิศษทีน่�ามา
จากญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายของ ส.ส.ท ต้อง
ผสมผสานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไป”

ก่อนจบการสนทนาในครั้งนี้ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 
นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ได้ทิง้ท้ายและให้ความ
เชื่อมั่นกับภาคอุตสาหกรรมว่า เรายังคงมุ่งมั่นและเป็นสมาคมที่มี
ส่วนช่วยในการส่งเสริม การถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยี ในการ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมไทย ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ในประเทศไทยเท่านัน้ ยงั
มีการขยายสู่ภูมิภาคเพื่อรองรับ AEC อีกด้วย

ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. ได้มีการเพิ่มบริการ เพิ่มความ 
หลากหลายทั้งในเนื้อหา รูปแบบ การใช้บริการซึ่งสะดวก ประหยัด 
และรวดเร็ว

ส�าหรับพนักงาน ส.ส.ท. เราจะร่วมกันสร้าง ส.ส.ท. ในมิติ 
ที่ทันสมัย รวดเร็ว ท�างานอย่างมีความสุข ซึ่งความสุขที่ดี คือ ทุกคน
จะต้องมีเงินใช้ มีความสุขในการท�างานด้วยในเวลาเดียวกัน เหล่านี้
คือค�ายืนยันของนายกสมาคมท่านใหม่ ที่จะน�าพา ส.ส.ท. และภาค
อุตสาหกรรมก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี TPA
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