บทที
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การมีส่วนร่ วมมีความสําคัญในการสร้างประชาธิ ปไตยอย่างยังยืน และส่ งเสริ ม
หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริ หารงานในองค์กร ถ้าการมีส่วนร่วมมากขึนก็จะช่วย
ตรวจสอบการทํางานของผูบ้ ริ หาร สามารถทําให้ผบู้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อองค์กร
มากยิงขึน เนืองจากการมีส่วนร่วมเป็ นการกระจายโอกาสให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่ วม
และการบริ หารจัดการเกียวกับการตัดสิ นใจในเรื องต่างๆ รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร
ซึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยูโ่ ดยการให้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็น
ให้คาํ แนะนําปรึ กษา ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิงาน และการควบคุมโดยตรง
การมี ส่ว นร่ ว มจึ งเป็ นกระบวนการซึ งบุ คคลหรื อ ผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย ได้มีโอกาส
แสดงทัศนะและเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆทีมีผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทังมี การนําเอา
ความคิ ดเห็น ดังกล่าวไปประกอบการพิ จารณากําหนดนโยบายและการตัดสิ น ใจของ
องค์กร การมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการสื อสารระบบเปิ ด กล่าวคือ เป็ นการสื อสารสอง
ทาง ทังอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึงประกอบไปด้วยการแบ่งจัดสรรข้อมูล
ร่ ว มกันระหว่างผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย และเป็ นการเสริ มสร้ างความสามัคคีใ นสังคม ทังนี
เพราะการมีส่วนร่ วมเป็ นการเพิมคุณภาพของการตัดสิ นใจ การลดค่าใช้จ่าย และการ
สูญเสี ยเวลา นับเป็ นการสร้างฉันทามติและทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ อีกทังยังเป็ น
การช่วยหลีกเหลียงการเผชิ ญหน้ากันในกรณี ทีร้ายแรงทีสุ ดด้วย นอกจากนี ยังช่วยให้
เกิดความน่าเชือถือ ความชอบธรรม ค่านิ ยม และพัฒนาความเชี ยวชาญ ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ ของบุคลากรในองค์กร
ยุคของการเปลี ยนแปลงจากประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนมาเป็ นประชาธิป ไตย
แบบมี ส่วนร่ วมจําเป็ น ต้อ งมี การเปลี ยนกระบวนทัศ น์ของการทํางาน จากเดิ ม ที ผูม้ ี

อํานาจจะโดยการแต่งตังหรื อได้รับเลือ กตังให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการองค์กรก็ตาม ซึ งแต่
เดิม นันถื อได้ว่าผูน้ ันได้รับ โอนอํานาจอย่างเต็ม ตัวสามารถตัดสิ น อะไรก็ได้ตามชอบ
เปลียนแปลงไปเป็ นการะบวนการทีจะตัดสิ นอะไรก็แล้วแต่หากมี ผลกระทบต่อคน ต่อ
สิ งแวดล้อม ต่อสิ ทธิส่วนบุคคล จะต้องมีการปรึ กษาหารื อ กันก่อน หลักการมีส่วนร่ วม
ในความหมายของการบริ หารจัดการ จะมีความเชื อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการตัดสิ นใจ
นันก็หมายความว่า การมี ส่วนร่ วมนันได้น ําไปสู่ การตัดสิ น ใจใดๆ อย่างมีคุณค่าและ
เป็ นไปอย่างชอบธรรมหรื อไม่คือ การมีส่วนร่ วมนันจะต้องมีการจัดทําหรื อวางระบบไว้
ล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงเพือว่าได้จดั ทําแล้วเท่านัน ต้องติดตามผลด้วยว่าการมีส่วน
ร่วมนันได้นาํ ไปสู่การพิจารณาตัดสิ นใจ หากสมเหตุสมผลและมีความชอบธรรมแล้ว
ต้องนําไปปฏิบตั ิ หากผูม้ ีอาํ นาจคิดว่าไม่เหมาะสมก็ตอ้ งอธิบายได้ โดยมีมาตรฐาน
แห่งความชอบธรรมในการตัดสิ นใจทีบุคลากรในองค์กรสามารถยอมรับได้
หากดูจากรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมแล้ว จะเห็นว่าการมีส่วนร่ วมนันมีตงแต่
ั
ระดับน้อยสุ ดคือ “แจ้งเพือทราบ” นันหมายความว่า มีการตัดสินใจเรี ยบร้อยแล้วมาแจ้ง
ให้ทราบ ในกรณี ทีตัดสิ นใจแล้วแจ้งให้ทราบโดยไม่มี ปัญหา แต่ถา้ ในกรณีทีตัดสิ นใจ
แล้วมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยก็ควรจะต้องมีการ “ปรึ กษาหารื อ” ซึ งถือว่าการมี
ส่วนร่ วมสูงขึนมาอีกระดับหนึ ง คือ มีการรั บฟังความคิดเห็นก่อนตัดสิ นใจ วิธี การที
นิ ยมทํากันก็คือ “การทําประชาพิ จารณ์” หรื อการรับ ฟั งความคิดเห็น ของบุคลากรใน
องค์กร ซึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยนี ควรจะต้องทํากันตังแต่
เริ มตระหนักในปั ญหานันๆ โดยการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกัน เครื องมือทีนํามาใช้ในการแก้ปัญหามี หลายแบบ อาทิเ ช่น การคุยกันในกลุ่ม
การสัมมนา แบบสอบถาม เป็ นต้น แล้วประมวลแลกเปลี ยนข้อมูลเสนอผูม้ ีอ าํ นาจเพือ
ตัด สิ น ใจ การตัด สิ น ใจก็ ตอ้ งฟั งทุ ก ประเด็ น มาพิ จ ารณาตัดสิ นใจอยู่ใ นกรอบของ
คุณธรรมและเป็ นทียอมรับของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที สํานักงานอธิ การบดี ได้ก่อตังขึนมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เมือปี พ.ศ.
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นหน่วยงานกลางเกียวกับภารกิจ
ด้านการบริ หารงานบุคคล ดูแลรับผิดชอบในเรื องต่างๆ ตามทีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
กองการเจ้าหน้าทีแบ่งงานตามโครงสร้างการบริ หารจัดการออกเป็ น หน่วยงาน คือ

. งานบริ หารงานบุคคล
. งานทะเบียนประวัติ
. งานฝึ กอบรม
. งานสวัสดิการ
. งานวินยั และนิติการ
. งานธุ รการ
กองการเจ้าหน้าทีมี บุคลากรปฏิบตั ิงาน จํานวนทังสิ น
คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างปฏิบตั ิงาน
ชัวคราว มีการแบ่งงานกันทําเพือให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ และมีจุดมุ่งหมายที
จะเพิมประสิ ทธิ ภาพประสิ ท ธิ ผ ลขององค์กร ในขณะเดี ย วกัน ก็ มี การประสานงาน
กิจกรรมต่างๆ ทีแบ่งกันเหล่านีให้เป็ นอันหนึ งอันเดียวกันด้วย แสดงให้เ ห็นว่ากองการ
เจ้าหน้าทีได้มีการบริ หารจัดการโดยให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่ วมในเรื องต่างๆ
ตลอดมา แต่ยงั ไม่เป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของบุคลากรอย่างชัดเจน ทีผ่านมาการมี
ส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่างๆนัน ไม่ได้มีการสอบถามความต้องการของบุคลากร
ก่อน ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ของบุคลากรกองการเจ้า หน้าที สํานักงานอธิ ก ารบดี คณะผูว้ ิจัย จึ งมี ความสนใจที จะ
ศึกษาวิจยั การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที สํานักงาน
อธิการบดี ซึงผลจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิงานและ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของบุคลากร ตลอดจนสามารถนําไปประกอบการกําหนดแนว
ทางการบริ หารงานต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที
สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
. เพือเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั การมีส่วนร่วมในการบริ หารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที
สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดขอบเขตดังนี
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั เป็ นบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
กองการเจ้าหน้าที สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวนทังสิ น คน
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษาวิจยั
. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
. เพศ
. . ชาย
. . หญิง
. อายุ
..
ปี
..
– ปี
..
– ปี
..
– ปี
..
ปี หรื อ มากกว่า
1.3 ระดับการศึกษา
. . มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อตํากว่า
. . อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
. . ปริ ญญาตรี
. . สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.4 ประเภทตําแหน่ง
. . ข้าราชการ
. . พนักงานมหาวิทยาลัย
. . ลูกจ้างประจํา

. . ลูกจ้างงบรายได้
. . ลูกจ้างปฏิบตั ิงานชัวคราว
. ประสบการณ์ในการทํางาน
..
ปี หรื อน้อยกว่า
..
– ปี
..
– ปี
. . มากกว่า ปี
. ตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมในการบริ หารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที
สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งออกเป็ น ด้าน ได้แก่
. ด้านการบริ หารงานโดยยึดวัตถุประสงค์
. ด้านการเพิมคุณค่างาน
. ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน
. ด้านระบบบริ หารการประกันคุณภาพ

สมมุตฐิ านของการวิจัย
. บุคลากรทีมีเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานแตกต่างกัน
. บุคลากรทีมีอายุต่างกันมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานแตกต่างกัน
. บุคลากรทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริ หารงานแตกต่างกัน
. บุคลากรทีมีประเภทตําแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมในการบริ หารงานแตกต่างกัน
. บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีส่วนร่วมในการบริ หารงาน
แตกต่างกัน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเข้ามามีบทบาทในการบริ หารงานของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที
ทังในกระบวนการวางแผน การบริ หารจัดการองค์กร การสังการปฏิบตั ิงานทีก่อให้เกิด
การเปลียนแปลง
ไปในทางทีดีขึน เกิดความร่วมมือหรื อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ให้มี
ประสิ ทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
การบริหาร หมายถึง กระบวนการหรื อขันตอนในการวางแผน บริ หารจัดการ
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดและสําเร็จผล
ตามเป้ าหมาย
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างงบ
รายได้ และลูกจ้างปฏิบตั ิงานชัวคราว ทีปฏิบตั ิงานในกองการเจ้าหน้าที สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
. นําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒน า
การปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

