วัฒนธรรมคุณภาพที่คาดหวัง
(เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การจัดดการเชิงคุณภาพ” วันที่ 21-22 พ.ค. 2541 และเรือ่ ง “การประกันคุณภาพการศึกษา”
วันที่ 27-29 พ.ค. 2541 สําหรับคณาจารย ของ สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม)

โดย รองศาสตราจารย ประวิตร ชูศิลป
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม
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ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ จะพบวา ไดมีความคุนเคยเกี่ยวของกับคําวา คุณภาพ
อยูแลวไมนอย ทั้งในฐานะที่เปน ผูบริโภค สินคาหรือการบริการทั้งหลาย ก็ลวนมีความตองการ
ใครจะไดสินคาหรือการบริการที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม หรือเปนที่พึง
พอใจของตนทัง้ สิน้ และถาหากอยูในฐานะที่เปน ผูผลิต ก็ยอมจะตองการผลิตสินคาหรืองานบริการ
ใหไดคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงกับความตองการของผูบ ริโภคเชนเดียวกันจึงจะสามารถแขงขันและ
รวมมือกับผูผลิตรายอื่น ๆ หรือดําเนินกิจการดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในยุคปจจุบัน จึงกลาวไดวา
ถาหากเราสามารถเลือกไดแลว ไมวาจะเปน ผูบริโภค หรือเปน ผูผลิต ก็ลวนตองการไดสินคาหรือ
งานบริการที่มีคุณภาพดีทั้งสิ้น “คุณภาพ” จึงเปนสิ่งที่ทุกคนใหความสําคัญและคํานึงถึงในทุก ๆ
เรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวติ ประจําวันของมนุษยในยุคปจจุบัน เชน คุณภาพ (ของ) สินคา
คุณภาพชีวิต คุณภาพคน คุณภาพอากาศ คุณภาพการใหบริการ เปนตน ที่คนสวนใหญลวน
ตองการมีหรือไดของที่ดี ทั้งนั้น

คุณภาพการศึกษา ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนใหความสําคัญ และกลาวถึงกันมากใน
ขณะนี้ ถาอยูในฐานะที่เปนประชาชน เปนพอแมผปู กครองของนักเรียน นักศึกษา ก็ตองการให
บุตรหลานของตนไดเขาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาที่ดีจริง หรือไววางใจ และเชือ่ มัน่ ไดวา สามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพดี ไดมาตรฐานสากลหรือเปนทีย่ อมรับของสังคม และในสวนของ
สถาบันการศึกษาทั้งหลายก็เริ่มมีกระแสแรงผลักดันทั้งจากภายนอกสถาบัน และภายในสถาบันเอง
ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง เสมือนเปนการคุมครองผูบริโภค ซึ่งจะเห็นไดจาก
แนวความคิดในการยกราง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ที่จะออกมาเปนกฎหมายลูกตามบท
บัญญัตใิ น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 81) ที่กําลังดําเนินการ
อยู ก็มีแนวโนมวาจะมีการกําหนดใหมีการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาไวดวย ถึงขนาด
ระบุไวใหมีสถาบันการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ที่เปนองคกรอิสระขึ้นมา
เหมือนในอารยประเทศ (ดังปรากฏในราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติของคณะกรรมาธิการการศึกษา
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สภาผูแทนราษฎร และในเอกสารเกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา) สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการก็ไดใหความสําคัญในเรือ่ งนีอ้ ยางยิง่ เฉพาะสถาบันราชภัฏ
นั้น คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ หรือ คสส. ไดกาหนดให
ํ
มีการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยไดมปี ระกาศเรือ่ ง นโยบายและแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ราชภัฏ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 และมีคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบ กลไก กําหนด
หลักการ และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาจนไดคูมือสําหรับสถาบันราชภัฏนําไปใช
ดําเนินการในระดับสถาบันแลว
เพื่อใหสอดคลองตรงกับชื่อเรื่องที่กาหนดไว
ํ
ขางตนยิ่งขึ้น
ผูเขียนใครขออธิบายความ
หมายของคําวา วัฒนธรรมคุณภาพ เพิม่ เติมดังนี้

ํ เจริญ
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิง่ ทีท่ าให
งอกงามแกหมูค ณะ หรือ วิถชี วี ติ ของหมูค ณะ หรือ พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้น
ดวยการเรียนรูจ ากกันและกัน และรวมใชอยูใ นหมูพ วกของตน สวนคําวา “คุณภาพ” นัน้
หมายถึง ลักษณะความดี หรือ ลักษณะประจําบุคคลหรือสิง่ ของ ดังนัน้ จึงอาจกลาวโดยรวมไดวา
เรือ่ ง วัฒนธรรมคุณภาพ หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวติ ของบุคลากร
ทุกคนทุกหนวยในสถาบัน ไมวา ตนจะรับผิดชอบงานหรือปฏิบตั งิ านหรือปฏิบตั ภิ ารกิจใดก็
ตาม ทุกคนจะคํานึงถึงหรือตองการทําใหไดผลงานทีด่ ไี วดว ยเสมอ เชน ถาเปนพนักงานทํา
ความสะอาด ก็จะทําความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางดีที่สุด ถาเปนผูทําหนาทีใ่ หบริการคนอืน่
ในงานใดทีต่ นรับผิดชอบก็จะตัง้ ใจทําอยางดีใหเปนที่พึงพอใจของคนที่รับบริการ (หรือไมเคยกลัว
วา ผูรับบริการจะรูสึกประทับใจเกินไป) หรือถาเปนอาจารยผูสอนก็จะทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด
สมกับที่เปนผูประกอบวิชาชีพครูที่ดี เปนตน พฤติกรรมดังกลาวนี้เกิดขึ้นจาก ความสํานึกภายใน
จิตใจเสมือนวาตนเองเปนเจาของสถาบัน หรือเกิดจากการมีความรูสึกรับผิดชอบในหนาทีข่ องตน
หรือการมีวนิ ยั ในตนเอง (Self Discipline) ของคนในสถาบัน แมวาจะมี หรือไมมใี ครคอยเฝา
ประเมิน ตรวจสอบอยูก็ตาม
อยางไรก็ตาม ดวยเหตุทค่ี าว
ํ าคุณภาพ เปนคํารวม ๆ ที่พิจารณาจากองคประกอบยอย ๆ
หลายอยาง ทีบ่ างสวนอาจวัดออกมาเปนจํานวนนับไมได (Non-quantifiable) หรือเปนนามธรรม
และไมไดมีความหมายเฉพาะดีอยางเดียวเทานั้น แตอาจใชบอกวาคุณภาพไมดี คุณภาพตํา่ หรือ
คุณภาพนอยก็ไดเชนเดียวกับคําอีกหลายคําที่ทุกคนคุนเคย เชน คุณธรรม สวยงาม ซื่อสัตย
ออนนอมถอมตน เปนตน จึงเปนเรื่องคอนขางยากที่จะสรางเกณฑในการใชวัด หรือกําหนดองค
ประกอบของคุณภาพขึ้นใหเปนที่ยอมรับของทุกคนได เปนตนวาหากเรายึดถือเกณฑทม่ี ผี รู ไู ด
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ศึกษาไว และนํามาใชพิจารณาคุณภาพ (ของบัณฑิต ของสินคา หรือผลงานที่ผลิต) จากตัวแปร 3
ประการตอไปนี้
1) คุณลักษณะที่ตองการ (Required specifications)
2) ความคุมคากับการลงทุน และ
3) ความพึงพอใจของผูบ ริโภค (Customer satisfaction)
ก็จะยังคงมีรายละเอียดที่ตองวิพากษวิจารณในแตละขอไดอีกมาก ดังเชน การที่สถาบันอุดมศึกษา
บางแหงสามารถผลิตบัณฑิตแตละปออกไปรับใชสังคมไดมากโดยลงทุนนอยกวาสถาบันอื่น (เชน
จํานวนอาจารยทม่ี ี งบประมาณรายหัวที่ไดรับ) หากพิจารณาจากเกณฑขอ 2 แลว อาจถือวา มี
ประสิทธิภาพในการผลิต (ลงทุนนอยไดบัณฑิตมาก) แตกอ็ าจจะถูกวิจารณจากผูม องดูอกี ดานหนึง่
วา ไมมีประสิทธิผล เพราะไดบัณฑิตที่มี คุณลักษณะทีต่ อ งการ บางขอไมครบถวน หรือมีแตไม
ถึงขีด หรือระดับ ที่ตองการก็ได ขีด ที่วานี้ก็คือ มาตรฐาน นั่นเอง (ผูที่เคยทําวิจยั ทําขอสอบ
มาตรฐาน หรือทําวิจัยทางวิทยาศาสตร คงจะเขาใจวิธี Standardization) เพื่อใชกาหนดว
ํ
า อยางนอย
ที่สุดจะตองมีกี่ขอ อะไรบาง และตองมีอยูอยางละเทาใด จึงจะถือวามีคุณภาพดี ซึ่งก็ยังจะตองไป
เกี่ยวของหรือขึ้นอยูกับวิธีการวัด เครื่องมือวัด ผูว ดั และเพื่อใคร อีกดวย ตัวอยางอืน่ ๆ ทีอ่ าจนํา
มาพิจารณาเปรียบเทียบกันไดในการกําหนดมาตรฐานวาจะตองคํานึงถึงปจจัย หรือตัวแปรอะไร
บางนั้น ไดแก การที่จะบอกวา ระหวางรถยนตนั่ง กับรถปค อัพ รถแบบใดจะดีกวากัน? หรือ
ในพวกรถยนตนั่งดวยกัน รถยี่หอใด ดีที่สุด ? ในการตอบคําถามนี้จาเป
ํ นจะตองทราบขอจํากัดหรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลายประการ จึงจะไดคาตอบที
ํ
่เปนประโยชนและมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
เชน ลักษณะของงานที่จะนํามาใชประโยชนเปนอยางไร ใครเปนผูใ ช มีงบประมาณอยูเทาใด
เปนตน เพราะถึงแมวาจะเปนของดีมากอยางไร ถาหากเกินความจําเปน หรือเกินฐานะเกินกําลังงบ
ประมาณที่มี ก็อาจถือเปนความฟุมเฟอย สูญเปลาโดยไมจําเปนก็ได เชนเดียวกับความพยายามใน
การกําหนดมาตรฐานนํามั
้ นเบนซินหรือแกสโซลีนในปจจุบัน ทีต่ อ งการลดความสิน้ เปลือง สูญ
เปลาเกินความจําเปน และสงผลเสียหายตอบานเมืองสวนรวมได โดยทีน่ ามั
้ํ นแตละชนิดเหลานั้น ก็
ยังคงเปนนํามั
้ นที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับเครือ่ งยนตชนิดตาง ๆ ดังนัน้ การพูดถึงเรือ่ ง คุณภาพ
จึงมีปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ทีต่ อ งคํานึงถึงหรือนํามาพิจารณาประกอบอยูหลายประการ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏนั้น ขณะนี้ไดมีการกําหนดองค
ประกอบหรือปจจัยทีม่ ผี ลตอคุณภาพ ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ ไวเปนเอกสารแลวโดยคณะ
ทํางานที่สานั
ํ กงานสภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งขึ้น และในโอกาสตอไปก็อาจมีการใหใบรับรอง
ประกันคุณภาพในการผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาตาง ๆ ที่สถาบันทําไดถึงเกณฑมาตรฐานที่กาหนด
ํ
ไวโดยหนวยงานประกันคุณภาพภายนอกก็เปนไปไดมากเชนเดียวกับการที่บริษัทได ISO หรือการ
ได อ.ย.นัน่ เอง นอกจากคุณภาพของงานสอนหรือการผลิตบัณฑิตแลว ก็ยังมีงานดานอื่น ๆ อีกทีเ่ ปน
วัฒนธรรมคุณภาพที่คาดหวัง

3

ภารกิจตามกฎหมายของสถาบันที่จะตองทําใหไดคุณภาพดีเชนเดียวกัน คือ งานวิจยั งานใหบริการ
ทางวิชาการ งานทํานุบารุ
ํ งสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งคุณภาพของการใหบริการแกบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มาติดตอขอใชบริการ ถาหากบุคลากรทุกฝายของสถาบันไดตั้งใจ
ปฏิบัติหนาทีท่ ต่ี นรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง หรือมีเปาหมายใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีเปนปกตินิสัย
เสมือนตนเองก็เปนหุนสวนเจาของกิจการนั้นดวย
หรือเกิดจากความสํานึกรับผิดชอบในการ
ประกอบวิชาชีพของตน และรวมทัง้ การมีวนิ ยั ในตนเอง แมจะไมมีขอบังคับวา ตองทํา แตถาได
พิจารณาไตรตรองโดยใชสติปญ
 ญาแลวเห็นวา เมือ่ ทําแลวจะไดของดีขึ้น ก็รูคิดทําเองโดยไมตอ ง
รอใหใครสั่ง หรือเกีย่ งใหคนอืน่ ทํา และงานหลายอยางถาหากผูมีหนาที่รับผิดชอบในสวนงาน
หนึ่งไดรูจกั คิด ทําใหเกิดการประสานสัมพันธหรือเอือ้ เฟอ เผือ่ แผไปยังสวนงานขางเคียงอืน่ ๆ ที่
ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองรับกัน ก็จะชวยทําใหได ผลงานสวนรวมที่ดี ประณีต หรือสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
สรุปในตอนทายไดวา ในวิถชี วี ติ ของเราในปจจุบนั นัน้ ไมวา จะอยูใ นฐานะที่เปนฝายผูบริโภค

หรือเปนฝายผูผลิต ก็ลวนตองการไดของดีมีคุณภาพสูงทั้งสิ้น ดังนั้นสถาบันราชภัฏซึ่งเปนสถาบัน
อุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจยั ผลิตงานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบารุ
ํ งสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงงานทีใ่ หบริการอํานวยความสะดวกสบายแกนักศึกษา คณาจารยและพนักงาน
หากสมาชิกในสถาบันทุกคนไดชวยกันปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีและเต็มกําลังความสามารถโดย
คํานึงถึงผลงานที่ดีและเกียรติยศชื่อเสียงของตนและสถาบันสวนรวมจนเปนปกตินิสัยของคนใน
องคกรแลว ก็จะเปนการเกิด วัฒนธรรมคุณภาพ ขึ้นในสถาบันแหงนี้ได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวงการจัดการศึกษาปจจุบันที่จะมีการออกกฎหมาย ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวยนั้น
หากอาจารยผูสอนหรือผูบริหารทานใดไมคํานึงถึงเรือ่ งคุณภาพแลวก็อาจจะกลายเปนคนตกยุคไปก็ได
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