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การประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพ
ของ ดร.เดมมิ่ง

ประการ

TNI

เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ข้อ 8

Drive out fear, so that everyone may work
effectively for the company. จงขจัดความกลัว
ออกจากหัวใจของพนักงาน เพือ่ ให้การท�ำงานดีขนึ้ องค์กรก็จะดีขนึ้
ดร.เดมมิง่ มองว่าสิง่ ทีส่ ร้างความกลัวโดยส่วนใหญ่ เกิดจาก
การตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเลข แต่สำ� หรับ TNI ซึ่งเป็นสถาบันฯ ที่เพิ่ง
ก่อตั้งใหม่ ทรัพยากรต่างๆ ก็มีจ�ำกัด ดังนั้น สิ่งที่สร้างความกลัวที่จะ
มีผลให้คนไม่ทำ� งาน โดยส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการต้องรับผิดชอบ
งานทีไ่ ม่เคยท�ำ และยังไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน ท�ำให้มคี วามไม่แน่ใจ
ว่า สิ่งที่ท�ำจะส�ำเร็จหรือไม่ และความไม่แน่ใจว่าจะขอความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ เนื่องจากทุกคนยังใหม่กันหมด ท�ำให้ยัง
ไม่ค่อยรู้จักนิสัยกันดีพอ ดังนั้นสิ่งที่สถาบันฯ พยายามขจัดความ
กลัวเหล่านี้ออกไป โดยใช้วิธีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาเป็น
ประธานคณะกรรมการต่างๆ และหลายครั้งท่านอธิการฯ ก็รับหน้าที่
เป็นประธานคณะกรรมการเสียเอง จึงท�ำให้การท�ำงานราบรืน่ ขึน้ แต่
ความกลัวเรื่องความร่วมมือของทีมงาน สถาบันฯ แก้โดยการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ขึ้นมา และใน 1 ปี จะมีการรวม
บุคลากรทั้งหมดมารับการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทัง้ เก่า/ใหม่ มาท�ำความรูจ้ กั กันให้มากขึน้ ท�ำให้ความล�ำบาก
ใจในการขอความร่วมมือในการท�ำงานถูกขจัดให้ลดน้อยลงไป
ข้อ 9 Break down barriers between departments. Optimize
the team efforts towards the aims and purposes of the company.
จงท�ำลายก�ำแพงที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นระหว่างหน่วยงานออกไป
ให้หมดสิ้น เพื่อสร้างทีมที่ทำ� งานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ในปีการศึกษา 2552 คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ
ได้จัดการประชุม KM เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 9 องค์ประกอบ โดยทยอยท�ำทีละองค์ประกอบและท�ำการ
เชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้องฝ่ายงานต่างๆ ให้มาปรึกษาหารือกัน เพือ่ หาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนเองก็ได้เข้าร่วมประชุม KM
ด้วยท�ำให้พบข้อสังเกต ดังนี้ คือ
1. ฝ่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือ อยู่ในเกณฑ์ดี ต่างจากที่ได้
รับรู้มาว่า “ไม่ให้ความร่วมมือ”
No. 167 November 2010
●

2. การไม่ให้ความร่วมมือในอดีตเกิดจาก
● ยังมีคำ
� ถามในใจของผูถ้ กู ขอความร่วมมือ ซึง่ มักจะเป็น
ความไม่แน่ใจว่าสิง่ ทีก่ ระท�ำนัน้ จะก่อให้เกิดปัญหา หรือความซ�ำ้ ซ้อน
ของการท�ำงานในอนาคตหรือไม่ เมือ่ ไม่ชดั เจน จึงยังไม่เริม่ ต้นท�ำตาม
ที่ตกลงกับผู้ขอความร่วมมือ ผู้ขอความร่วมมือ หลังจากได้ตกลงกับ
ผูถ้ กู ขอความร่วมมือแล้ว ก็มกั ไม่ตดิ ตามว่าติดขัดประการใดบ้าง แต่
คาดหวังว่า เมือ่ ถึงเวลาทีต่ กลงกัน ผูถ้ กู ขอความร่วมมือต้องส่งงานมา
ให้ แต่เมื่อไม่ได้ ก็เกิดความรู้สึกผิดใจกันโดยง่ายดาย
● เกิดพฤติกรรมผูข
้ อความร่วมมือไม่ได้ตดิ ตาม เนือ่ งจาก
เชื่อว่าถ้ามีปัญหาก็คงสอบถามกลับมาเอง ในขณะเดียวกันผู้ถูกขอ
ความร่วมมือก็ไม่สอบถามกลับ ดังนั้น จึงท�ำให้งานที่ตกลงกันไม่มี
ความคืบหน้า
● กรณีมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ต้องท�ำงานเชื่อมโยงกัน
ไปมา ก็ขาดผู้ประสานงานทุกฝ่าย ท�ำให้งานต่างๆ ไม่มีความคืบ
หน้า โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของการติดขัดที่มาจากฝ่ายอื่นไม่
สนับสนุน
ส�ำหรับปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเกิดจากปัญหาการสื่อสาร
กันไม่เพียงพอ ซึ่งหากจัดให้มีโอกาสหันหน้ามาคุยกัน หลายปัญหา
ก็แก้ได้โดยง่าย ผู้เขียนจึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายลองใช้วิธีการ
เปิดประชุมทุกครั้งที่มีปัญหาในการท�ำงาน ซึ่งเชื่อว่าหากคุยกันมาก
พอ การท�ำงานต้องก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนแน่นอน
ข้อ 10 Eliminate slogans, exhortations, and targets for the
workforce asking for zero defects and new levels of productivity.
Such exhortations only create adversarial relationships, as the
bulk of the causes of low quality and low productivity belong to
the system and thus lie beyond the power of the work force. จง
เลิกใช้สโลแกน การตักเตือนและการก�ำหนดเป้าหมายกับพนักงาน
เพื่อมุ่งสู่การไม่ผลิตของเสียและการเพิ่มผลผลิต เนื่องจากสิ่งเหล่า
นี้จะน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นปรปักษ์ต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบมี
ปัญหา จนเป็นสาเหตุของการตกต�ำ่ ของทัง้ คุณภาพและผลผลิต และ
พนักงานก็จะพยายามใช้วธิ กี ารบิดเบือน ปกปิดสิง่ ทีต่ นเองได้ทำ� ลงไป
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เพื่อให้สิ่งต่างๆ พ้นจากความรับผิดชอบของตนเอง
ดร.เดมมิง่ กล่าวว่า การรณรงค์ชคู ำ� ขวัญ สโลแกนต่างๆ ทีท่ ำ�
กัน เพือ่ ให้พนักงานตืน่ ตัวและหันมาร่วมมือกับองค์กร เป็นพฤติกรรม
ที่เหมือนกับไฟไหม้ฟาง เมื่อเวลาผ่านไป การรณรงค์ก็จะน้อยลงจน
เลิกไป พร้อมๆ กับการเลิกปรับปรุงคุณภาพของพนักงาน ส�ำหรับ TNI
โดยเฉพาะท่านอธิการฯ ไม่เคยจัดกิจกรรมรณรงค์ใดๆ ให้บุคลากร
ช่วยกันท�ำการประกันคุณภาพการศึกษาเลย แต่ทา่ นจะใช้วธิ กี ารพูด
ในเวทีต่างๆ ที่มีโอกาสพบปะคณาจารย์ โดยท่านจะพูดให้ตระหนัก
เสมอว่า คณาจารย์ไม่ได้ท�ำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีงาน
วิจัย บริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของ
คณาจารย์ทกุ ท่านด้วย เมือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงไม่เลิกเน้นย�ำ้ ให้บคุ ลากร
ตระหนักในการท�ำการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ รงกับ
ที่ ดร.เดมมิ่ง กล่าวไว้ว่า การปรับปรุงคุณภาพ ต้องเน้นที่การสร้าง
วัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำ
ข้อ 11 Eliminate numerical quotas for the work force and
numerical goals for people in management. Substitute leadership. จงก�ำจัดการควบคุมมาตรฐานการท�ำงานโดยใช้วธิ กี ารก�ำหนด
โควต้า หรือการตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเลข แต่ให้ใช้ภาวะผู้นำ� ควบคุม
การท�ำงานแทน
ดร.เดมมิ่ง ได้กล่าวไว้ว่า ระบบการตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข
กับการลงโทษผู้ที่ท�ำไม่ส�ำเร็จตามเป้าหมาย เป็นตัวการส�ำคัญที่
สร้างความกลัวให้กับพนักงาน ความกลัวเป็นตัวกระตุ้นที่จะท�ำให้
พนักงานปกปิด บิดเบือน ข้อมูล ท�ำให้การวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาด
และอาจน�ำไปสูก่ ารสร้างความเสียหายให้กบั บริษทั แม้แต่ระบบการ
แข่งขัน ที่มีการจัดล�ำดับความเก่ง พร้อมๆ กับการให้รางวัลเป็น

รายบุคคล ก็เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำลายบรรยากาศการปรับปรุง
คุณภาพได้ พฤติกรรมเช่นนี้ น�ำไปสู่การแตกสลายของการท�ำงาน
เป็นทีม เนื่องจากระบบทุกระบบในองค์กรมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
หากมีใครต้องการเป็นที่ 1 ก็สามารถสร้างความเก่งทีส่ ดุ ได้ 2 แนวทาง
คือ ท�ำตนเองให้เก่งที่สุด หรือท�ำให้ทุกคนแย่ที่สุด เพื่อที่จะท�ำให้เรา
เก่งสุดและส�ำหรับผู้ที่ได้รับความผิดหวังก็จะค่อยๆ เลิกเรียนรู้และ
ถอยห่างออกไป ซึ่งดร.เดมมิ่ง ได้เสนอแนวคิดในการควบคุมการ
ท�ำงานดังนี้ คือ “ให้ความรู้กับพนักงาน โดยเฉพาะความรู้ในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
หน่วยงานการฝึกอบรมเป็นแหล่งความรู้และอบรมซ�้ำเมื่อจ�ำเป็น
และท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานสนุกสนาน โดยใช้ภาวะผู้น�ำเป็น
ตัวประคับประคองสิ่งเหล่านี้ไว้”
ส�ำหรับ TNI มองว่า การตั้งเป้าหมาย ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
การตัง้ เป้าหมาย ท�ำให้ทกุ ฝ่ายมองไปในทิศทางเดียวกัน แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ดี
คือ การลงโทษเมือ่ ท�ำไม่ได้ตามเป้าหมาย กับการจัดล�ำดับความเก่ง
ทีด่ เู หมือนเชิดชูคนเก่ง เพือ่ หวังว่าคนไม่เก่งจะได้เอาเยีย่ งอย่างบ้าง
แต่ในความเป็นจริงคนไม่เก่งมีมากกว่า ดังนั้น การจัดล�ำดับความ
เก่งก็เหมือนกับประจานคนไม่เก่ง ซึ่งท�ำให้คนส่วนใหญ่ ท้อแท้ ผิด
หวังได้ ดังนัน้ TNI จึงไม่ได้มกี ารน�ำคะแนนจากผูต้ รวจประเมินมาผูก
กับการประเมินผลงานประจ�ำปี และก็ไม่ได้มีการจัดล�ำดับความเก่ง
ของแต่ละคณะด้วย เมือ่ ทุกคณะท�ำได้ตามเป้าหมาย แม้จะได้คะแนน
ไม่เท่ากันก็ถือว่าเก่งทุกคณะ ท่านอธิการฯ ก็พอใจและเข้าใจว่า ทุก
คณะต่างก็มีปัจจัยภายในที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ควรน�ำคะแนน
มาเปรียบเทียบกัน
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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