
องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยและองคการบริหารสวนตําบลบางกราง ซ่ึงตอไปนี้ใชคํายอวา 
“อบต.บางกรางและ อบต.บางรักนอย” ในการดําเนินงานของ อบต.ทั้ง 2 แหงไดประสบปญหาการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง 
“การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร”ี ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนํา “แนวทาง
การบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบ ที่เรียกวา เบนชมาคก่ิง (Benchmarking)” มาเปนกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนประชาชนในเขต อบต.บางรักนอย 
จํานวน 18,940 คน และ อบต.บางกราง จํานวน 9,052 คน รวมทั้งสิ้น 27,992 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 1,111 คน ไดมา
จากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane. 1967 : 727-728) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.0 % และ
ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 แบงเปน ประชาชนในเขต อบต.บางรักนอย จํานวน 752 คน และ 
ประชาชนในเขต อบต.บางกราง จํานวน 359 คน รวมกลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหง 1,111 คน วิเคราะหขอมูลโดย 
สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคารอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงใหเห็น
ถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกตางกันระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งอ่ืน 

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ 
อบต.บางรักนอยและ อบต.บางกรางตามเปาหมายที่ กําหนดไว เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดเบนชมารคก่ิง 4 ดาน

ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษย กัญจนพร ถกลชัยศรี ใหความเห็นวา การที่หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อบต.
บางรักนอยและ อบต.บางกรางสรางแรงจูงใจใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่
เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่เรียกวา เบนชมาคก่ิง 
(Benchmarking)” มาเปนกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดสําหรับการจัดกลุม หรือการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหา 
และการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ อบต.บางกรางในอําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุร ีโดยประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดาน (1) ผลการปฏิบัติงาน (2) กระบวนการดําเนินงาน 
(3) การใหบริการประชาชน และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน

1. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนษุยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ อบต.
บางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามกรอบแนวคิดเบนชมาคก่ิง 4 ดาน ไดแก ดาน (1) กระบวนการ
ดําเนินงาน (2) ผลการปฏิบัติงาน (3) การใหบริการประชาชน และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน และภาพรวม
ทั้งหมด ปรากฏวา กลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ซ่ึงมีความเห็นไมแตกตางกัน 

2. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ 
อบต.บางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีตามกรอบแนวคิดเบนชมาคก่ิง 4 ดาน ปรากฏวา ตัวอยางของ อบต.
บางรักนอยเห็นดวยในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดาน (1) กระบวนการดําเนินงาน (2) ผลการปฏิบัติงาน และ (3) การ
ใหบริการประชาชน และเห็นดวยระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ความพึงพอใจของประชาชน ขณะที่กลุมตัวอยางของ 
อบต.บางกรางลวนเห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน 

3. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง อบต.บางรักนอยกับ อบต.บางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ปรากฏวา กลุมตัวอยางของ อบต.ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับมาก ซ่ึงมีความเห็นไมแตกตางกัน 

1. ควรใหความสําคัญและกําหนดแผนการดําเนินงานเก่ียวกับบุคลากรในแตละข้ันตอนใหสอดคลองกับข้ันตอน
การประเมินผลบุคลากรและมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในแตละข้ันตอน 

2. ควรกําหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน เชน การแตงต้ังบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ หรือมีจิตวิญญาณของการใหบริการอยูใน
ตําแหนงที่ใหบริการประชาชน 

3. ควรใหความสําคัญและกําหนดนโยบายที่สนับสนุนดานการใหบริการและการไดรับการยอมรับจากประชาชนดวย
การแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมใหอยูในตําแหนงที่ทําหนาที่ใหบริการประชาชน และการใหบริการที่สนับสนุน
การใหบริการประชาชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนดวย 

4. ควรใหความสําคัญและดําเนินการหาขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยจากประชาชนกอน
วางแผนและดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน เชน การใหบริการที่รวดเร็วและทันเวลา

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหารสวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี
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