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วัฒนธรรมคุณภาพที่คาดหวัง
(เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเร่ือง “การจดัดการเชิงคุณภาพ” วันท่ี 21-22 พ.ค. 2541 และเร่ือง “การประกันคณุภาพการศึกษา”

วันท่ี 27-29  พ.ค. 2541   สํ าหรับคณาจารย ของ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม)

โดย    รองศาสตราจารย ประวิตร   ชูศิลป
อธกิารบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
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 ในชีวิตประจํ าวันของเราทุกวันน้ี  จะพบวา  ไดมีความคุนเคยเกี่ยวของกับค ําวา  คุณภาพ
อยูแลวไมนอย  ทั้งในฐานะที่เปน  ผูบริโภค สินคาหรือการบริการทั้งหลาย  ก็ลวนมีความตองการ
ใครจะไดสินคาหรือการบริการที่มีคุณภาพด ีไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม หรือเปนที่พึง
พอใจของตนท้ังส้ิน และถาหากอยูในฐานะที่เปน ผูผลิต  ก็ยอมจะตองการผลิตสินคาหรืองานบริการ
ใหไดคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงกับความตองการของผูบริโภคเชนเดียวกันจึงจะสามารถแขงขันและ
รวมมือกับผูผลิตรายอื่น ๆ หรือดํ าเนินกิจการดํ ารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในยุคปจจุบัน  จึงกลาวไดวา
ถาหากเราสามารถเลือกไดแลว  ไมวาจะเปน ผูบริโภค หรือเปน ผูผลิต ก็ลวนตองการไดสินคาหรือ
งานบริการที่มีคุณภาพดีทั้งสิ้น  “คุณภาพ”  จึงเปนสิ่งที่ทุกคนใหความสํ าคัญและค ํานึงถึงในทุก ๆ
เรื่องที่เกี่ยวของกับการด ําเนินชีวิตประจํ าวันของมนุษยในยุคปจจุบัน  เชน  คุณภาพ (ของ) สินคา
คุณภาพชีวิต  คุณภาพคน  คุณภาพอากาศ  คุณภาพการใหบริการ  เปนตน  ที่คนสวนใหญลวน
ตองการมีหรือไดของท่ีดี  ทั้งนั้น
  คุณภาพการศึกษา  ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนใหความส ําคัญ และกลาวถึงกันมากใน
ขณะน้ี  ถาอยูในฐานะที่เปนประชาชน   เปนพอแมผูปกครองของนักเรียน  นักศึกษา  ก็ตองการให
บุตรหลานของตนไดเขาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาที่ดีจริง หรือไววางใจ และเช่ือม่ันไดวาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพดี ไดมาตรฐานสากลหรือเปนท่ียอมรับของสังคม  และในสวนของ
สถาบันการศึกษาทั้งหลายก็เริ่มมีกระแสแรงผลักดันทั้งจากภายนอกสถาบัน  และภายในสถาบันเอง
ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง เสมือนเปนการคุมครองผูบริโภค ซึ่งจะเห็นไดจาก
แนวความคิดในการยกราง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่จะออกมาเปนกฎหมายลูกตามบท
บัญญัติใน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 81) ที่ก ําลังดํ าเนินการ
อยู  ก็มีแนวโนมวาจะมีการก ําหนดใหมีการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาไวดวย ถึงขนาด
ระบุไวใหมีสถาบันการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ ที่เปนองคกรอิสระขึ้นมา
เหมือนในอารยประเทศ (ดังปรากฏในราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติของคณะกรรมาธิการการศึกษา
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สภาผูแทนราษฎร และในเอกสารเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา) สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการก็ไดใหความส ําคัญในเร่ืองน้ีอยางย่ิง   เฉพาะสถาบันราชภัฏ
น้ัน  คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ หรือ คสส. ไดก ําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยไดมีประกาศเร่ือง นโยบายและแนวทางดํ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏ  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2539  และมีคณะทํ างานดํ าเนินการพัฒนาระบบ  กลไก  กํ าหนด
หลักการ และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาจนไดคูมือส ําหรับสถาบันราชภัฏน ําไปใช
ดํ าเนินการในระดับสถาบันแลว
 เพื่อใหสอดคลองตรงกับชื่อเรื่องที่ก ําหนดไวขางตนยิ่งขึ้น  ผูเขียนใครขออธิบายความ
หมายของคํ าวา  วัฒนธรรมคุณภาพ  เพ่ิมเติมดังน้ี
 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  คํ าวา  “วัฒนธรรม”  หมายถึง  ส่ิงท่ีทํ าใหเจริญ
งอกงามแกหมูคณะ หรือ วิถีชีวิตของหมูคณะ หรือ พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้น
ดวยการเรียนรูจากกันและกัน  และรวมใชอยูในหมูพวกของตน  สวนค ําวา  “คุณภาพ”  น้ัน
หมายถึง ลักษณะความดี หรือ ลักษณะประจํ าบุคคลหรือส่ิงของ ดังน้ันจึงอาจกลาวโดยรวมไดวา
เร่ือง  วัฒนธรรมคุณภาพ  หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือดํ าเนินชีวิตของบุคลากร
ทุกคนทุกหนวยในสถาบัน  ไมวาตนจะรับผิดชอบงานหรือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจใดก็
ตาม ทุกคนจะคํ านึงถึงหรือตองการทํ าใหไดผลงานท่ีดีไวดวยเสมอ  เชน  ถาเปนพนักงานท ํา
ความสะอาด  ก็จะท ําความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางดีที่สุด  ถาเปนผูทํ าหนาท่ีใหบริการคนอ่ืน
ในงานใดทีต่นรับผิดชอบก็จะต้ังใจทํ าอยางดีใหเปนที่พึงพอใจของคนที่รับบริการ (หรือไมเคยกลัว
วา ผูรับบริการจะรูสึกประทับใจเกินไป)  หรือถาเปนอาจารยผูสอนก็จะท ําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด
สมกับที่เปนผูประกอบวิชาชีพครูที่ด ี  เปนตน   พฤติกรรมดังกลาวนี้เกิดขึ้นจาก ความส ํานึกภายใน
จิตใจเสมอืนวาตนเองเปนเจาของสถาบัน  หรือเกิดจากการมีความรูสึกรับผิดชอบในหนาท่ีของตน
หรือการมีวินัยในตนเอง  (Self  Discipline) ของคนในสถาบัน  แมวาจะม ี หรือไมมีใครคอยเฝา
ประเมิน ตรวจสอบอยูก็ตาม
 อยางไรก็ตาม  ดวยเหตุท่ีคํ าวาคุณภาพ เปนคํ ารวม ๆ ที่พิจารณาจากองคประกอบยอย ๆ
หลายอยาง ท่ีบางสวนอาจวัดออกมาเปนจํ านวนนับไมได (Non-quantifiable) หรือเปนนามธรรม
และไมไดมีความหมายเฉพาะดีอยางเดียวเทานั้น  แตอาจใชบอกวาคุณภาพไมดี  คุณภาพตํ ่า หรือ
คุณภาพนอยก็ไดเชนเดียวกับค ําอีกหลายคํ าที่ทุกคนคุนเคย เชน คุณธรรม สวยงาม ซื่อสัตย
ออนนอมถอมตน  เปนตน  จึงเปนเรื่องคอนขางยากที่จะสรางเกณฑในการใชวัด  หรือกํ าหนดองค
ประกอบของคุณภาพขึ้นใหเปนที่ยอมรับของทุกคนได  เปนตนวาหากเรายึดถือเกณฑท่ีมีผูรูได
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ศึกษาไว และน ํามาใชพิจารณาคุณภาพ (ของบัณฑิต ของสินคา หรือผลงานที่ผลิต) จากตัวแปร 3
ประการตอไปนี้

1) คุณลักษณะที่ตองการ  (Required specifications)
2) ความคุมคากับการลงทุน         และ
3) ความพึงพอใจของผูบริโภค  (Customer satisfaction)

ก็จะยังคงมีรายละเอียดที่ตองวิพากษวิจารณในแตละขอไดอีกมาก  ดังเชน  การที่สถาบันอุดมศึกษา
บางแหงสามารถผลิตบัณฑิตแตละปออกไปรับใชสังคมไดมากโดยลงทุนนอยกวาสถาบันอื่น  (เชน
จํ านวนอาจารยท่ีมี  งบประมาณรายหัวที่ไดรับ) หากพิจารณาจากเกณฑขอ 2 แลว อาจถือวา มี
ประสิทธิภาพในการผลิต (ลงทุนนอยไดบัณฑิตมาก) แตก็อาจจะถูกวิจารณจากผูมองดูอีกดานหน่ึง
วา ไมมีประสิทธิผล เพราะไดบัณฑิตที่ม ีคุณลักษณะท่ีตองการ  บางขอไมครบถวน  หรือมีแตไม
ถึงขีด หรือระดับ ที่ตองการก็ได  ขีด  ที่วานี้ก็คือ มาตรฐาน น่ันเอง (ผูที่เคยท ําวิจัย ทํ าขอสอบ
มาตรฐาน หรือทํ าวิจัยทางวิทยาศาสตร คงจะเขาใจวิธี Standardization) เพื่อใชก ําหนดวา อยางนอย
ที่สุดจะตองมีกี่ขอ  อะไรบาง  และตองมีอยูอยางละเทาใด  จึงจะถือวามีคุณภาพด ี ซึ่งก็ยังจะตองไป
เกี่ยวของหรือขึ้นอยูกับวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  ผูวัด  และเพื่อใคร อีกดวย  ตัวอยางอ่ืน ๆ ท่ีอาจนํ า
มาพิจารณาเปรียบเทียบกันไดในการก ําหนดมาตรฐานวาจะตองคํ านึงถึงปจจัย หรือตัวแปรอะไร
บางนั้น  ไดแก  การที่จะบอกวา ระหวางรถยนตนั่ง กับรถปคอัพ รถแบบใดจะดีกวากัน?  หรือ
ในพวกรถยนตนั่งดวยกัน รถยี่หอใด ดีที่สุด ?  ในการตอบค ําถามนี้จ ําเปนจะตองทราบขอจํ ากัดหรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลายประการ จึงจะไดคํ าตอบที่เปนประโยชนและมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
เชน  ลักษณะของงานที่จะน ํามาใชประโยชนเปนอยางไร  ใครเปนผูใช  มีงบประมาณอยูเทาใด
เปนตน  เพราะถึงแมวาจะเปนของดีมากอยางไร ถาหากเกินความจํ าเปน หรือเกินฐานะเกินกํ าลังงบ
ประมาณที่ม ี  ก็อาจถือเปนความฟุมเฟอย  สูญเปลาโดยไมจํ าเปนก็ได  เชนเดียวกับความพยายามใน
การกํ าหนดมาตรฐานน้ํ ามันเบนซินหรือแกสโซลีนในปจจุบัน  ท่ีตองการลดความส้ินเปลือง สูญ
เปลาเกินความจํ าเปน และสงผลเสียหายตอบานเมืองสวนรวมได โดยท่ีน้ํ ามันแตละชนิดเหลานั้น ก็
ยังคงเปนน้ํ ามันที่มีคุณภาพด ี เหมาะสมกับเคร่ืองยนตชนิดตาง ๆ  ดังน้ัน การพูดถึงเร่ือง คุณภาพ
จึงมีปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีตองคํ านึงถึงหรือนํ ามาพิจารณาประกอบอยูหลายประการ
 สํ าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏนั้น  ขณะนี้ไดมีการก ําหนดองค
ประกอบหรือปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ ไวเปนเอกสารแลวโดยคณะ
ทํ างานที่ส ํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งขึ้น  และในโอกาสตอไปกอ็าจมีการใหใบรับรอง
ประกันคุณภาพในการผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาตาง ๆ ที่สถาบันท ําไดถึงเกณฑมาตรฐานที่ก ําหนด
ไวโดยหนวยงานประกันคุณภาพภายนอกก็เปนไปไดมากเชนเดียวกับการที่บริษัทได ISO หรือการ
ได อ.ย.น่ันเอง    นอกจากคุณภาพของงานสอนหรือการผลิตบัณฑิตแลว  ก็ยังมีงานดานอื่น ๆ อีกท่ีเปน
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ภารกิจตามกฎหมายของสถาบันที่จะตองท ําใหไดคุณภาพดีเชนเดียวกัน  คือ งานวิจัย  งานใหบริการ
ทางวิชาการ  งานท ํานุบ ํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งคุณภาพของการใหบริการแกบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มาติดตอขอใชบริการ   ถาหากบุคลากรทุกฝายของสถาบันไดตั้งใจ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ  โดยคํ านึงถึง  หรือมีเปาหมายใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีเปนปกตินิสัย
เสมือนตนเองก็เปนหุนสวนเจาของกิจการนั้นดวย  หรือเกิดจากความสํ านึกรับผิดชอบในการ
ประกอบวิชาชีพของตน  และรวมท้ังการมีวินัยในตนเอง  แมจะไมมีขอบังคับวา  ตองทํ า  แตถาได
พิจารณาไตรตรองโดยใชสติปญญาแลวเห็นวา  เม่ือทํ าแลวจะไดของดีขึ้น  ก็รูคิดทํ าเองโดยไมตอง
รอใหใครสั่ง  หรือเก่ียงใหคนอ่ืนทํ า   และงานหลายอยางถาหากผูมีหนาที่รับผิดชอบในสวนงาน
หน่ึงไดรูจักคิด   ท ําใหเกิดการประสานสัมพันธหรือเอ้ือเฟอเผ่ือแผไปยังสวนงานขางเคียงอ่ืน ๆ ที่
ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองรับกัน ก็จะชวยท ําใหได ผลงานสวนรวมที่ดี ประณีต หรือสมบูรณ
ยิ่งขึ้น

 สรปุในตอนทายไดวา ในวิถีชีวิตของเราในปจจุบันน้ัน ไมวาจะอยูในฐานะที่เปนฝายผูบริโภค
หรือเปนฝายผูผลิต  ก็ลวนตองการไดของดีมีคุณภาพสูงทั้งสิ้น  ดังนั้นสถาบันราชภัฏซึ่งเปนสถาบัน
อุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต   ผลิตงานวิจัย   ผลิตงานบริการทางวิชาการ   และงานท ํานุบ ํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงงานท่ีใหบริการอํ านวยความสะดวกสบายแกนักศึกษา  คณาจารยและพนักงาน
หากสมาชิกในสถาบันทุกคนไดชวยกันปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีและเต็มกํ าลังความสามารถโดย 
คํ านึงถึงผลงานที่ดีและเกียรติยศชื่อเสียงของตนและสถาบันสวนรวมจนเปนปกตินิสัยของคนใน
องคกรแลว   ก็จะเปนการเกิด  วัฒนธรรมคุณภาพ  ขึ้นในสถาบันแหงนี้ได  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวงการจัดการศึกษาปจจุบันที่จะมีการออกกฎหมาย  ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวยนั้น
หากอาจารยผูสอนหรือผูบริหารทานใดไมคํ านึงถึงเร่ืองคุณภาพแลวก็อาจจะกลายเปนคนตกยุคไปก็ได 

    19  พฤษภาคม  2541
 
 


	Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÊ¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ

