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องคการบริหารสวนตํา บลบางรักนอยและองคการบริหารสวนตํา บลบางกรา ง ซึ่งตอไปนี้ใ ชคํา ยอวา
“อบต.บางกรางและ อบต.บางรักนอย” ในการดํา เนินงานของ อบต.ทั้ง 2 แหงไดประสบปญหาการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย ทํา ใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง
“การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวา งองคการบริ หารสวนตํา บลบางรักนอยกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร”ี ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “แนวทาง
การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบ ที่เรียกวา เบนชมาคกิ่ง (Benchmarking)” มาเปนกรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ จํา นวนประชาชนในเขต อบต.บางรักนอย
จํานวน 18,940 คน และ อบต.บางกราง จํานวน 9,052 คน รวมทั้งสิ้น 27,992 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 1,111 คน ไดมา
จากการคํา นวณโดยใช สูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane. 1967 : 727-728) ที่ ระดับ ความเชื่อมั่ น 97.0 % และ
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 แบงเปน ประชาชนในเขต อบต.บางรักนอย จํา นวน 752 คน และ
ประชาชนในเขต อบต.บางกราง จํานวน 359 คน รวมกลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหง 1,111 คน วิเคราะหขอมูลโดย
สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคา รอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจงความถี่ คา รอยละ คา เฉลี่ย และคา เบี่ย งเบน
มาตรฐาน

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการดา นทรัพยากรมนุษยระหวา งองคการบริหารสวนตํา บล
บางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตํา บล
บางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมแนวโนมของการพัฒ นาการบริหารจัดการดา นทรัพยากรมนุษยระหวา ง 1. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ อบต.
องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
บางกรา งในอํา เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามกรอบแนวคิดเบ นชมาคกิ่ ง 4 ดา น ไดแก ด า น (1) กระบวนการ
ดําเนินงาน (2) ผลการปฏิบัติงาน (3) การใหบริการประชาชน และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน และภาพรวม
ทั้งหมด ปรากฏวา กลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ซึ่งมีความเห็นไมแตกตางกัน
2. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการดา นทรัพยากรมนุษยระหวา ง อบต.บางรักนอยกับ
อบต.บางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามกรอบแนวคิดเบนชมาคกิ่ง 4 ดา น ปรากฏวา ตัวอยา งของ อบต.
การเปรียบเทียบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงใหเห็น
บางรักนอยเห็นดวยในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดาน (1) กระบวนการดําเนินงาน (2) ผลการปฏิบัติงาน และ (3) การ
ถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกตางกันระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่น
ใหบริการประชาชน และเห็นดวยระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ความพึงพอใจของประชาชน ขณะที่กลุมตัวอยา งของ
การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา การดํา เนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
อบต.บางกรางลวนเห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน
อบต.บางรั ก น อ ยและ อบต.บางกรา งตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว เ พื่อ ผลประโยชน ของประชาชนและ
3. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยา งบางกลุมตอภาพรวมแนวโนมของการพัฒ นาการ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดเบนชมารคกิ่ง 4 ดาน
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวา ง อบต.บางรักนอยกับ อบต.บางกรา งในอํา เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทรัพยากรมนุ ษย กั ญจนพร ถกลชัย ศรี ให ความเห็นว า การที่หน วยงาน โดยเฉพาะอย า งยิ่ง อบต.
ปรากฏวา กลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับมาก ซึ่งมีความเห็นไมแตกตางกัน
บางรั ก น อ ยและ อบต.บางกร า งสร า งแรงจู ง ใจใหบุ ค ลากรพั ฒ นาตนเองและใช ศั กยภาพอย า งเต็ ม ที่
เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่เรีย กวา เบนชมาคกิ่ง
(Benchmarking)” มาเปนกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดสําหรับการจัดกลุม หรือการวิเคราะหเปรีย บเทีย บปญหา
และการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ อบต.บางกรา งในอํา เภอ 1. ควรใหความสํา คัญและกํา หนดแผนการดํา เนินงานเกี่ ย วกับบุคลากรในแตละขั้ น ตอนใหส อดคลองกับขั้นตอน
เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดาน (1) ผลการปฏิบัติงาน (2) กระบวนการดํา เนินงาน
การประเมินผลบุคลากรและมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในแตละขั้นตอน
(3) การใหบริการประชาชน และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน
2. ควรกําหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ส อดคลองกับหลักการอํา นวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน เชน การแตงตั้งบุคลากรที่มมี นุษยสัมพันธ หรือมีจิตวิญญาณของการใหบริการอยูใ น
ตําแหนงที่ใหบริการประชาชน
3. ควรใหความสําคัญและกําหนดนโยบายที่สนับสนุนดานการใหบริการและการไดรับการยอมรับจากประชาชนดวย
การแตงตั้งบุ คคลที่เหมาะสมใหอยูใ นตํา แหนงที่ ทํา หนา ที่ใ ห บริการประชาชน และการใหบริก ารที่ส นับสนุ น
การใหบริการประชาชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนดวย
4. ควรใหความสําคัญและดําเนินการหาขอมูลขา วสารหรือขอเท็จจริงเกี่ย วกับทรัพยากรมนุษยจากประชาชนกอน
วางแผนและดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เชน การใหบริการที่รวดเร็วและทันเวลา
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