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ในช่วงที่ผู้เขียนยังทำงานในบริษัทเอกชน บริษัทมักจะส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ, Balance Scorecard, KPI, 
ISO, TPM, รวมถึงหลักสูตร TQM ดังนั้นผู้เขียนจึงคุ้นเคยกับหลักการบริหารคุณภาพของ 
ดร.เดมมิ่ง 14 ประการ มาก่อนที่จะเข้ามาสู่รั้วของ TNI แต่ในครั้งนั้นการ Implement TQM 
กลับล้มเหลว แม้ว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้อยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม จนผู้เขียนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ TNI จึงเริ่มเข้าใจธรรมชาติของ
การนำหลักการบริหารคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้เพื่อขยายผลให้บุคลากรในสถาบันฯ เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการขับ
เคลื่อนกลไกระบบประกันคุณภาพ แม้ว่ากลไกการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันฯ ยังไม่ได้หมุนเร็วเหมือนติดจรวดก็ตาม แต่ก็สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างช้าๆ 
ซึ่งหมายถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้เริ่มแทรกซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจำได้บ้างแล้วและผู้เขียนเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารงานเกิดขึ้น องค์กรนั้นจะต้องประสบกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แน่นอน ดังนั้น จึงมีเจตนามาเขียนเล่าประสบการณ์ในการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วน-
ร่วมในการพัฒนาระบบ โดยยึดหลักการบริหารคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง 14 ประการ  

 
หลักการบริหารคุณภาพของ	ดร.	เดมมิ่ง	14	ประการ

ข้อ 1 Create and publish to all employees a statement of the aims and 
purposes of the company. The management must demonstrate their commitment 
to this statement.  

จงสร้างปณิธานและถ่ายทอดเจตนารมย์ของสิ่งที่มุ่งหวังไปยังพนักงานทุกระดับและ  
ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการมุ่งสู่เป้าหมายนี้ 

ในปีแรกที่สถาบัน TNI เปิดดำเนินการ ผู้บริหารสูงสุด โดยเฉพาะอธิการบดี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมา โดยท่านอธิการบดี เป็นประธานด้วยตนเอง 
แต่ช่วงแรก ท่านอธิการฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องการนำพาองค์กรให้อยู่รอดเป็นหลัก   
ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในช่วงนั้นจึงไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่เมื่อ
สถานการณ์ในสถาบันฯ เริ่มนิ่งขึ้น ท่านอธิการฯ จึงได้ลงมาจัดการกับเรื่องระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาต้องดำเนินการ ไม่ทำไม่ได้ เมื่อ
ท่านอธิการฯ ได้ลงมาควบคุมอย่างเต็มตัวด้วยตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมาก  

ก้องเกียรติ	วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพ	

ของ	ดร.เดมมิ่ง



TNI
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?	

ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาส
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อท่านอธิการฯ ได้เข้า
มาติดตามการทำงานคณะกรรมการประกัน
คุณภาพอย่างใกล้ชิด ท่านได้ประกาศเป้า-
หมายกลางที่ประชุม พร้อมทั้งสำทับว่า เรา
ต้องทำให้ได้ตามนั้น ในตอนนั้นผู้เขียนรู้สึก
กังวลขึ้นมาทันทีและคิดว่าเป้าหมายที่ตั้ง  
ไว้ไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากเรายังไม่มีความ
พร้อมในหลายๆ ด้าน บุคลลากรก็แทบจะ
ไม่มีใครมีความรู้เลย แต่การที่ท่านอธิการฯ 
ได้แสดงเจตจำนงค์ว่าต้องทำให้ได้ตามนั้น 
ทำให้รู้สึกได้เลยว่า “หากเราทำไม่สำเร็จ 
เราแย่แน่” และผู้เขียนเองก็คิดว่าคนอื่นๆ 
ในที่ประชุมก็คงรู้สึกทำนองเดียวกัน ดังนั้น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงปรองดองกันดี รวมตัวกัน ช่วยกันคิดหา
วิธีการทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ได้ 
ตัวบ่งชี้ใดระบุสิ่งที่สามารถทำได้ก่อนก็จะ
ลงมือทำก่อน ตัวบ่งชี้ใดยังทำไม่ได้ก็เลี่ยง
ไปก่อน แล้วประเมินคะแนนว่าจะได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่ เมื่อไม่ได้ก็ต้องนำเรื่องเข้า
ที่ประชุม พร้อมระบุประเด็นที่ยังสามารถ
ทำได้ แต่จำเป็นต้องให้ผู้บริหารระดับสูง
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องขออนุมัติ
จากสภาสถาบันฯ เรื่องงบประมาณ รวมถึง
แนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถาบันฯ 
และในที่สุดก็สามารถทำได้ตามเป้าหมาย
ของสถาบันฯ ติดต่อกันทั้งสองปี แม้ว่า ในปี
ที่สอง ท่านอธิการฯ จะตั้งเป้าหมายก้าว-

ประการ 
 

เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	ของ 
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กระโดดเป็นเท่าตัวก็ตาม ซึ่งผู้เขียนได้สรุป
ลำดับเหตุการณ์ ให้เห็น วงจรการสร้างทีม
ทำงาน ที่เกิดขึ้นที่สถาบันฯ ไว้ดังนี้ คือ  

1. ผู้บริหารตั้งเป้าหมายท้าทายใน
ปีแรก 

2. ทีมงานต่างก็คิดว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้ไม่น่าจะทำได้ 

3. ผู้บริหารมุ่งมั่นว่าต้องทำให้ได้ 
4. ทีมงานรู้สึกว่า ไม่ทำ เราแย่แน่ 
5. ทีมงานจึงร่วมมือกัน ค้นหาวิธี

การและลงมือทำในสิ่งที่ทำได้ก่อน 
6. ทีมงานเริ่มพบอุปสรรคและข้อ

จำกัด หลายประการ 
7. ทีมงานจึงขอความช่วยเหลือ

จากผู้บริหาร 
8. ผู้บริหารลงมาช่วยแก้ไขและให้

แนวทางที่เหมาะสมกับสถาบันฯ 
9. ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได้  
10. ทีมงานรู้สึกภูมิใจและรักกัน

มากขึ้น เนื่องจากต่างก็เป็นผู้ร่วมกันบุกเบิก
ระบบด้วยกันมา 

11. ผู้บริหารตั้งเป้าหมายท้าทายปี
ต่อไป 

12. ทีมงานก็ยังรู้สึกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้ไม่น่าจะทำได้ แต่ความรู้สึกว่าโอกาสที่
จะทำได้ก็มีมากขึ้น 

13. และวงจรก็วนเวียนอยู่ ระหว่าง
ข้อ 3-12 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลไกประกัน

คุณภาพการศึกษาของ TNI ได้เริ่มขับ-
เคลื่อนอย่างต่อเนื่องแล้ว 

ข้อ 2 Learn the new philosophy: 
จงยอมรับปรัชญาใหม่ๆ (ของการบริหาร
คุณภาพ) สถาบัน TNI มีความโชคดีตรงที่
เป็นสถาบันเปิดใหม่ ทำให้ยังไม่มีการยึด-
ติดกับระบบการทำงานแบบใดแบบหนึ่ง 
แต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายแฝงอยู่ 
คือ บุคลากร ต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่ง
ทุกคนต่างยึดติดกับระบบการทำงาน จากที่
ทำงานเก่า ดังนั้น ระบบงานจึงมีความ
หลากหลายมาก มุมมองต่อระบบการ
ทำงานก็หลากหลาย บางครั้งเรื่องเดียวกัน
ในแต่ละคณะ อาจทำด้วยวิธีการที่แตก-
ต่างกันก็เป็นได้ เพราะทุกคณะต่างก็ต้อง-
การดัดแปลงระบบให้เหมาะสมกับคณะ
ของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่
จะดัดแปลงอย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ในกรอบ
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น เมื่อสถาบันฯ นำระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้เป็นกรอบของ
ระบบการทำงาน จึงเริ่มต้นที่การฝึกอบรม
ให้กับพนักงานเพื่อเผยแพร่แนวคิดของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรา
ทำการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
มีบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมและ
บางคนอาจจำเป็นต้องได้รับการอบรมซ้ำ  

แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากร
ยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลับไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการแสดงออก
ของผู้บริหารที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมก็เป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ว่า 
ไม่ใช่เราเพียงคนเดียวที่ต้องมาเรียนรู้ เมื่อ
พนักงานเดินเข้าห้องฝึกอบรม พบว่ามี
บุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามารับ
การฝึกอบรมเหมือนกัน ทำให้ความรู้สึกว่า
ต้องแบกรับภาระระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาเพียงผู้เดียวก็จะลดลงและเมื่อมาเจอ
เพื่อนที่อยู่ต่างหน่วยงานกัน หากเพื่อนคน
นั้นไม่ต่อต้านระบบประกันคุณภาพ การ
ถ่ายโอนความรู้สึกที่ดีก็สามารถเกิดขึ้นได้ 
และหากว่าในการฝึกอบรมมีผู้บริหารระดับ
สูงเข้าร่วมด้วย สามัญสำนึกของผู้เข้ารับ
การอบรมจะเตือนตนเองให้รู้ว่างานนี้คง
เป็นงานสำคัญ งานนี้ผู้บริหารคงเอาจริง 
หรือ ถ้าหากมีอาจารย์ผู้อาวุโสที่เราเคารพ
รักเข้าร่วมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมท่านนั้นก็
จะรู้สึกดีกับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้โดยไม่รู้ตัว 

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน




