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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 การมีส่วนร่วมมีความสาํคญัในการสร้างประชาธิปไตยอยา่งยั�งยืน และส่งเสริม

หลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงานในองคก์ร   ถา้การมีส่วนร่วมมากขึ�นกจ็ะช่วย

ตรวจสอบการทาํงานของผูบ้ริหาร  สามารถทาํให้ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อองคก์ร

มากยิ�งขึ�น   เนื�องจากการมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสใหบุ้คคลไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม  

และการบริหารจดัการเกี�ยวกบัการตดัสินใจในเรื�องตา่งๆ รวมไปถึงการจดัสรรทรัพยากร  

ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูโ่ดยการใหข้อ้มูลแสดงความคิดเห็น 

ใหค้าํแนะนาํปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิงาน และการควบคุมโดยตรง 

 การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการซึ� งบุคคลหรือผูมี้ส่วนได้เสีย  ได้มีโอกาส

แสดงทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรมตา่งๆที�มีผลตอ่ชีวิตความเป็นอยู ่รวมทั�งมีการนาํเอา

ความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของ

องคก์ร  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื�อสารระบบเปิด กล่าวคือ  เป็นการสื�อสารสอง

ทาง ทั�งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   ซึ� งประกอบไปดว้ยการแบ่งจัดสรรขอ้มูล

ร่วมกันระหว่างผูม้ีส่วนได้เสีย  และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  ทั� งนี�

เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการเพิ�มคุณภาพของการตดัสินใจ  การลดค่าใช้จ่าย และการ

สูญเสียเวลา  นบัเป็นการสร้างฉันทามติและทาํให้ง่ายต่อการนาํไปปฏิบตัิ  อีกทั�งยงัเป็น

การช่วยหลีกเหลี�ยงการเผชิญหนา้กนัในกรณีที�ร้ายแรงที�สุดดว้ย   นอกจากนี� ยงัช่วยให้

เกิดความน่าเชื�อถือ  ความชอบธรรม  ค่านิยม และพฒันาความเชี�ยวชาญ ความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์ของบุคลากรในองคก์ร   

ยุคของการเปลี�ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตวัแทนมาเป็นประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมจําเป็นตอ้งมีการเปลี�ยนกระบวนทัศน์ของการทาํงาน  จากเดิมที�ผูมี้
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อาํนาจจะโดยการแต่งตั�งหรือไดรั้บเลือกตั�งให้เป็นผูบ้ริหารจดัการองค์กรก็ตาม  ซึ� งแต่

เดิมนั�นถือได้ว่าผูน้ั�นไดรั้บโอนอาํนาจอย่างเต็มตวัสามารถตดัสินอะไรก็ไดต้ามชอบ  

เปลี�ยนแปลงไปเป็นการะบวนการที�จะตดัสินอะไรก็แลว้แต่หากมีผลกระทบต่อคน ต่อ

สิ�งแวดลอ้ม ตอ่สิทธิส่วนบุคคล จะตอ้งมีการปรึกษาหารือกนัก่อน  หลกัการมีส่วนร่วม

ในความหมายของการบริหารจดัการ  จะมีความเชื�อมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการตดัสินใจ  

นั�นก็หมายความว่า การมีส่วนร่วมนั�นไดน้ําไปสู่การตดัสินใจใดๆ อย่างมีคุณค่าและ

เป็นไปอยา่งชอบธรรมหรือไม่คือ การมีส่วนร่วมนั�นจะตอ้งมีการจดัทาํหรือวางระบบไว้

ล่วงหนา้แลว้  ไม่ใช่แคเ่พียงเพื�อว่าไดจ้ดัทาํแลว้เท่านั�น  ตอ้งติดตามผลดว้ยว่าการมีส่วน

ร่วมนั�นไดน้าํไปสู่การพิจารณาตดัสินใจ  หากสมเหตุสมผลและมีความชอบธรรมแลว้

ตอ้งนาํไปปฏิบตัิ  หากผูมี้อาํนาจคิดว่าไม่เหมาะสมกต็อ้งอธิบายได ้โดยมีมาตรฐาน 

แห่งความชอบธรรมในการตดัสินใจที�บุคลากรในองคก์รสามารถยอมรับได ้

 หากดูจากรูปแบบของการมีส่วนร่วมแล้ว  จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมนั�นมีตั�งแต่

ระดบันอ้ยสุดคือ “แจง้เพื�อทราบ”  นั�นหมายความวา่ มีการตดัสินใจเรียบร้อยแลว้มาแจง้

ใหท้ราบ  ในกรณีที�ตดัสินใจแลว้แจง้ใหท้ราบโดยไม่มีปัญหา  แต่ถา้ในกรณีที�ตดัสินใจ

แลว้มีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียก็ควรจะตอ้งมีการ  “ปรึกษาหารือ”   ซึ� งถือว่าการมี

ส่วนร่วมสูงขึ�นมาอีกระดบัหนึ� ง  คือ  มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตดัสินใจ  วิธีการที�

นิยมทาํกนัก็คือ “การทาํประชาพิจารณ์”  หรือการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน

องคก์ร  ซึ� งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียนี�   ควรจะตอ้งทาํกนัตั�งแต่

เริ�มตระหนกัในปัญหานั�นๆ  โดยการใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมคิดหาวิธีการแกปั้ญหา

ร่วมกนั  เครื�องมือที�นํามาใช้ในการแกปั้ญหามีหลายแบบ อาทิเช่น  การคุยกนัในกลุ่ม  

การสัมมนา  แบบสอบถาม เป็นตน้ แลว้ประมวลแลกเปลี�ยนขอ้มูลเสนอผูมี้อาํนาจเพื�อ

ตดัสินใจ  การตัดสินใจก็ตอ้งฟังทุกประเด็นมาพิจารณาตัดสินใจอยู่ในกรอบของ

คุณธรรมและเป็นที�ยอมรับของบุคลากร 

 กองการเจ้าหน้าที�  สํานักงานอธิการบดี  ไดก้่อตั�งขึ�นมาพร้อมกบัมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  เมื�อปีพ.ศ. ����  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นหน่วยงานกลางเกี�ยวกบัภารกิจ

ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดูแลรับผิดชอบในเรื� องต่างๆ ตามที�มหาวิทยาลยัมอบหมาย  

กองการเจา้หนา้ที�แบง่งานตามโครงสร้างการบริหารจดัการออกเป็น  �  หน่วยงาน คือ  
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�.  งานบริหารงานบุคคล  

�.  งานทะเบียนประวติั  

�.  งานฝึกอบรม  

�.  งานสวสัดิการ 

�.  งานวินยัและนิติการ  

�.  งานธุรการ   

กองการเจ้าหน้าที�มีบุคลากรปฏิบตัิงาน จาํนวนทั�งสิ�น  ��   คน   ประกอบด้วย  

ขา้ราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งงบรายได ้และลูกจา้งปฏิบตัิงาน

ชั�วคราว  มีการแบ่งงานกนัทาํเพื�อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบตัิงานได้ และมีจุดมุ่งหมายที�

จะเพิ�มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กร  ในขณะเดียวกันก็มีการประสานงาน

กิจกรรมตา่งๆ ที�แบ่งกนัเหล่านี�ใหเ้ป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัดว้ย แสดงให้เห็นว่ากองการ

เจา้หนา้ที�ไดมี้การบริหารจดัการโดยใหบุ้คลากรในองคก์รเขา้มามีส่วนร่วมในเรื�องต่างๆ

ตลอดมา  แต่ยงัไม่เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างชัดเจน  ที�ผ่านมาการมี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆนั�น  ไม่ไดมี้การสอบถามความตอ้งการของบุคลากร

ก่อน  ดงันั�นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�สํานักงานอธิการบดี  คณะผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะ

ศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการเจา้หน้าที�  สํานักงาน

อธิการบดี  ซึ�งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางปฏิบตัิงานและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ตลอดจนสามารถนาํไปประกอบการกาํหนดแนว

ทางการบริหารงานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

�.  เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  กองการเจา้หนา้ที�   

สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

�.  เพื�อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร                 

กองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 

 การศึกษาวจิยัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที� 

สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  กาํหนดขอบเขตดงันี�  

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง   กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัเป็นบุคลากรที�

ปฏิบตัิงานอยูใ่น 

กองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  จาํนวนทั�งสิ�น   ��  คน 

ตวัแปรที�ใช้ในการศึกษาวิจยั   

 �.  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก ่

  �.�   เพศ 

   �.�.�     ชาย 

   �.�.�     หญิง 

  �.�   อาย ุ

   �.�.�      ��  ปี 

   �.�.�      �� – �� ปี 

   �.�.�      �� – ��  ปี 

   �.�.�      �� – ��  ปี 

   �.�.�      ��  ปี  หรือ มากกว่า 

1.3 ระดบัการศึกษา 

�.�.�     มธัยมศึกษาตอนปลายหรือตํ�ากวา่ 

�.�.�     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

�.�.�     ปริญญาตรี 

�.�.�     สูงกว่าปริญญาตรี 

  1.4   ประเภทตาํแหน่ง 

   �.�.�    ขา้ราชการ 

   �.�.�    พนกังานมหาวิทยาลยั 

   �.�.�    ลูกจา้งประจาํ 
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   �.�.�    ลูกจา้งงบรายได ้

   �.�.�    ลูกจา้งปฏิบตัิงานชั�วคราว 

  �.�   ประสบการณ์ในการทาํงาน 

   �.�.�    �  ปี หรือนอ้ยกว่า 

   �.�.�    � – ��  ปี 

   �.�.�    �� – ��  ปี 

   �.�.�    มากกว่า  ��  ปี 

�.  ตวัแปรตาม  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�  

สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  แบ่งออกเป็น  �  ดา้น  ไดแ้ก ่

 �.�    ดา้นการบริหารงานโดยยึดวตัถุประสงค ์

 �.�    ดา้นการเพิ�มคุณค่างาน 

 �.�    ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

 �.�    ดา้นระบบบริหารการประกนัคุณภาพ 

 

สมมุตฐิานของการวจิัย 

 

 �.  บุคลากรที�มีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกตา่งกนั 

 �.  บุคลากรที�มีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกตา่งกนั 

 �.  บุคลากรที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกตา่งกนั 

 �.  บุคลากรที�มีประเภทตาํแหน่งตา่งกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกตา่งกนั 

 �.  บุคลากรที�มีประสบการณ์ในการทาํงานตา่งกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

แตกตา่งกนั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หน้าที� 

ทั�งในกระบวนการวางแผน   การบริหารจดัการองคก์ร  การสั�งการปฏิบตัิงานที�ก่อใหเ้กิด

การเปลี�ยนแปลง 

ไปในทางที�ดีขึ�น  เกิดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ใหมี้

ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการหรือขั�นตอนในการวางแผน บริหารจดัการ

ควบคุมดูแลการ 

ปฏิบตัิงานของบุคลากรในองคก์ร  ตลอดจนการใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์

สูงสุดและสาํเร็จผล 

ตามเป้าหมาย 

 บุคลากร  หมายถึง  ขา้ราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยั  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งงบ

รายได ้ และลกูจา้งปฏิบตัิงานชั�วคราว  ที�ปฏิบตัิงานในกองการเจา้หนา้ที� สาํนกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.  ทาํให้ทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังาน

อธิการบดี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 �.  นาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการวางแผน  ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒัน า

การปฏิบติังาน ของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที� สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 


