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วาร
สำร TPA News ได้น�ำเสนอรำยงำนพิเศษกำรพัฒนำ  
และส่งเสริมธุรกิจ SME ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศ

ไต้หวนั ใน 2 ฉบบัท่ีผ่ำน ซึง่ รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ์ นายกสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เดินทำงเข้ำร่วมประชุม ศึกษำดู
งำน และสมัภำษณ์พเิศษผูท้รงคณุวฒุทิีม่บีทบำทในกำรส่งเสรมิธรุกิจ 
SME ในประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน เพื่อน�ำมำเป็นกรณีศึกษำ และน�ำ
มำปรับปรุงกำรพัฒนำธุรกิจ SME ของไทยให้เติบโต ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือระหว่ำง สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ
ประเทศญี่ปุ่น 

วำรสำร TPA News ฉบบันี ้ได้มโีอกำสสมัภำษณ์ รศ.ดร.สจุรติ 
คูณธนกุลวงศ์ นำยกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และผลักดัน SME ของไทย พร้อมรับกับกำรแข่งขัน 
และสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

TPA News: ส.ส.ท. เริ่มมาให้ความสำาคัญกับ 

SME เมื่อไร

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์: กำรส่งเสริมควำมรู้ควบคู่กำร
พฒันำบุคลำกรยงัคงเป็นควำมท้ำทำยขององค์กรไทยต่อกำรขบัเคลือ่น
องค์กรให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จ และถือเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรเตรียม
ประเทศไทยให้พร้อมรับสถำนกำรณ์กำรเปิดตลำดกำรค้ำเสรีที่จะมำ
ถึงในปี 2558 ธุรกิจ SME ไทย ต้องได้รับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
พร้อมกำรสนับสนุน และพัฒนำศักยภำพ

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบำยขยำยกำร
ลงทุน รวมไปถึงธุรกิจ SME เข้ำมำในภูมิภำคอำเซียน รวมถึง
ประเทศไทยด้วย ทำง ส.ส.ท. จึงมีกำรปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนของ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับกำรให้บริกำรในธุรกิจ SME น�ำมำสู่โครงกำร TJ Busi-
ness Alliance 

TPA News: แนวคดิ และกจิกรรมของโครงการ 

TJ Business Alliance

รศ.ดร.สจุรติ คูณธนกลุวงศ์ :โครงกำร TJ Business Alliance 
นี้ ต้องกำรจะให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง SME ไทย และ
ญีปุ่น่ สร้ำงควำมเข้ำใจ ทัง้ด้ำนเทคนคิ และกำรจดักำร ผ่ำนกำรอบรม 
รวมไปถึงควำมพยำยำมให้เกิดกำรเชื่อมโยงทำงธุรกิจร่วมกัน  โดย
ระยะแรก ส.ส.ท. ลงนำมควำมร่วมมือกับ Higashi Shinkin ซึ่งสนใจ

เข้ำมำศกึษำ พร้อมทัง้หำข้อมลูขยำยกำรลงทนุของลกูค้ำในกลุม่ของ
เขำ ด้วยกำรส่งพนักงำนเข้ำมำประจ�ำที่ ส.ส.ท. 2 คน เพื่อท�ำงำนร่วม
กับ ส.ส.ท.

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ ส.ส.ท. และ Higashi Shinkin ได้ด�ำเนินกำร
ร่วมกัน นั่นคือ กำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่น โดยเน้น
ทำงด้ำนอำหำรและยำ ชิ้นส่วนอุตสำหกรรม มีกำรจัดกิจกรรมศึกษำ
ดงูำนแบบเฉพำะทำง ศกึษำกำรฝึกงำนของชำวญีปุ่น่ และน�ำไปสูก่ำร
เจรจำทำงธุรกิจ  ระยะต่อมา ได้ให้ควำมร่วมมือกับโครงกำร Otagai 
ซึ่งเข้ำมำศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมธุรกิจของญี่ปุ่นกับไทย มี
กำรจดัประชมุแลกเปลีย่นข้อมลูกำรวเิครำะห์ แนวคดิในกำรเช่ือมโยง
ธุรกิจระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ยังมีโอกำสไปเสนอกิจกรรมของ ส.ส.ท. 
ในกำรประชุมภำคธุรกิจเอกชนในอำเซียน ณ ประเทศเมียนม่ำร์ รวม
กำรชื้แจงกิจกรรม ส.ส.ท. กับสมำชิก Otagai ในประเทศญี่ปุ่น กำร
ศึกษำดูงำนของสมำคม TAMA ที่ดูแลกำรพัฒนำกำรตลำดให้กับ
สมำชิก ฯลฯ  ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำกิจกรรมของ ส.ส.ท. ต่อ 
SME ทั้งไทย และญี่ปุ่น

TPA News: ผลดำาเนินกิจกรรมเป็นอยา่งไรบา้ง

รศ.ดร.สุจริต คณูธนกลุวงศ์ : ข้อสรปุกำรวเิครำะห์กำรลงทนุ 
SME ของฝ่ำยญีปุ่น่เบือ้งต้น พบว่ำ ถ้ำจะมำลงทนุในไทยเพรำะค่ำแรง
ต�่ำ คงไม่เหมำะเสียแล้ว เพรำะประเทศไทยมีศักยภำพมำกกว่ำนั้น 
จะต้องหำช่องว่ำงทำงธรุกจิ และเทคโนโลย ีทีจ่ะประสำนกบัธุรกจิไทย 
และจะต้องเติบโตใน CLMV หรือ AEC ให้ได้ จึงจะมีขนำดตลำดที่
เหมำะสมหรือถ้ำสำมำรถผลิตสินค้ำคุณภำพสูงก็สำมำรถส่งกลับไป
ตลำดญี่ปุ่นได้ ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน คือ ต้องมีข้อมูลพื้นฐำนที่รู้เขำ 
รู้เรำ ควรมีกระบวนกำรอบรมเพื่อเข้ำใจกระบวนกำรท�ำงำน ให้เข้ำ
ใกล้กันก่อนจะมำท�ำธุรกิจร่วมกันที่ดีได้

TPA News: การพัฒนา SME ของไทย ควร

เป็นอย่างไร

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : จำกบทเรียนของญี่ปุ่น และ
ไต้หวันที่กล่ำวไปใน 2 ฉบับที่ผ่ำนมำ จะเห็นว่ำ แต่ละประเทศมี
แนวทำงในกำรยกระดบัธรุกจิ โดยอำศยักำรตลำด พฒันำเทคโนโลยี 
พัฒนำคน กำรวิจัยพัฒนำ แต่วิธีที่ใช้จะแตกต่ำงกันตำมสภำพภูมิ
ธรุกจิทีแ่ตกต่ำงกนั รปูแบบกำรพฒันำ SME จำกนีไ้ป ดจูะมีทำงเลอืก 

บทบาทของ ส.ส.ท. 

ในการส่งเสริม
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ภำวะเศรษฐกิจ สังคม อุตสำหกรรมไทย เรำก็ยังมุ่งมั่นในกำรจัดหำ
บริกำร วิทยำกำรมำช่วยอุตสำหกรรมไทยต่อไป โดยกำรพัฒนำวิธี
กำร รูปแบบใหม่ เนื้อหำสำระที่เป็นประโยชน์ โดยในวันพุธท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2558 นี้ จะมีกำรจัดกำร TPA International Forum 2015 
ภำยในงำนจัดสัมมนำพิเศษ เรื่อง “Preparing Thai SMEs to Stay 
Competitive under AEC 2015 Environment” นอกจำกนียั้งมกีจิกรรม 
Business matching ระหว่ำง SME ญี่ปุ่น กับ SME ไทย พร้อมทั้ง 
รับฟังนโยบำย SME ของประเทศไทย โครงกำรควำมร่วมมือพัฒนำ 
SME และบทเรียนจำกประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนกำรร่วมอภิปรำยน�ำ
เสนอแนวทำงกำรพฒันำ SME ไทยสู่ AEC โดยวิทยำกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งของไทย และญี่ปุ่น ซึ่งจะสำมำรถถ่ำยทอด
ข้อมูล วิทยำกำร ประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำ SME ยุคใหม่ นับเป็น
โอกำสอันดีส�ำหรบัสมำชกิ ส.ส.ท. และผู้สนใจทัว่ไปได้มำรบัรู ้เพือ่น�ำ
ไปปรับธุรกิจของท่ำนเองต่อไป 

แล้วพบกนัในงำน TPA International Forum 2015 “Preparing 
Thai SMEs to Stay Competitive under AEC 2015 Environment” 
ในวันพุธท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์  
มลิเลนเนยีม สขุมุวทิ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ สมาคม 
ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) โทรศพัท์ 0 2258 0320 – 5 ต่อ 1115 

4-5 แบบ เช่น จะมุ่งสร้ำงสินค้ำบริกำรแบบ Specialist เฉพำะทำง 
(เช่น อำหำร โรงแรม) กำรพัฒนำสินค้ำแบบภำยใต้ Cluster ที่มีผู้น�ำ 
(แบบกลุ่มรถยนต์ที่มียี่ห้อ) กำรพัฒนำสินค้ำแบบภำยใต้ Cluster ที่
มกีำรจดักำรในกลุม่ SME เป็นผูน้�ำเอง (แบบ  TAMA) กำรปรบัพฒันำ
บริกำรใหม่โดยใช้เทคโนโลยี กระบวนกำรจัดกำรสมัยใหม่ (ซึ่งอำจ
ต้องมีพี่เลี้ยงหรือคู่ค้ำ) กำรติดตำมภำวะกำรพัฒนำของคนอื่นไป
พร้อมกับกำรปรับตัวสินค้ำตำม เป็นต้น แต่เนื่องจำก ภำวะเศรษฐกิจ
มีควำมไม่แน่นอนสูง โอกำสในกำรขยำยตลำดทั้งขำเข้ำ และขำออก
มีมำก ภำวะดังกล่ำวจะท�ำให้เกิดสภำพกำรแข่งขันสูง จะต้องพัฒนำ
หำรูปแบบกำรปรับตัวที่เหมำะสมกับจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจ SME 
เอง ทั้งในเรื่องกำรตลำด สินค้ำ ต้นทุน รำคำ และให้เสร็จในเวลำที่
เหมำะสม

TPA News: บทบาท ส.ส.ท. สำาหรบัการพัฒนา

ธุรกิจ SME ในอนาคต

รศ.ดร.สุจรติ คณูธนกลุวงศ์ : เนือ่งจำก ส.ส.ท. มเีครอืข่ำย
ในภำคอุตสำหกรรมทั้งในไทย และญี่ปุ่น  กำรประชำสัมพันธ์ จัด
สมัมนำ ศกึษำดงูำนเพือ่ให้เกดิกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ข้อมลูใน
กำรพฒันำสนิค้ำ บริกำรต่ำงๆ คงเป็นสิง่ที ่ส.ส.ท. จะจดัท�ำขึน้ ปัจจบุนั
กม็กีำรจดัสมัมนำ ดงูำน และทศันศกึษำเยีย่มชมธรุกิจ ทัง้ในไทย และ
ญี่ปุ่น  กำรฝึกอบรมเฉพำะด้ำน รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำ 
ผูป้ระกอบกำรทัง้ไทย และญีปุ่น่  (Global Entrepreneurship) ร่วมกบั
สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  (TNI)) กำรพฒันำเจ้ำหน้ำทีส่นบัสนนุ
กำรลงทุนในอนำคต จะท�ำให้เกดิเครอืข่ำยของธรุกจิทีส่นใจร่วมมอืกัน
ของไทย และญ่ีปุ่น เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรเจรจำธุรกิจร่วมกัน  
บนพืน้ฐำนข้อมลู และควำมรูท้ีด่ขีึน้ เพรำะวงจรธรุกจินีย้งัใช้เวลำอกี
ระยะหนึ่ง นอกจำกนี้ทำงญี่ปุ่นยังมีแนวคิดในกำรสนับสนุนกำรวิจัย
ประยกุต์ร่วม (Product/service localization research) ซึง่ สถำบนั
เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน่ สำมำรถจดัหน่วยวจิยัสนบัสนนุในอนำคตได้

และก่อนจบบทสนทนำในครั้งนี้ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 
นำยกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้ฝำกท้ิงท้ำยถึง 
สมำชกิ ส.ส.ท. ผูป้ระกอบกำรธรุกจิ SME และผูป้ระกอบกำรธรุกิจทกุ
ภำคส่วนว่ำ ส.ส.ท. มปีณธิำนทีมุ่ง่มัน่พฒันำอตุสำหกรมไทย โดยกำร
เผยพร่วิทยำกำร สร้ำงฐำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
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