
 

การศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต 
Core Competencies of Khukot Subdistrict Municipality Personnel 

           
ศกัด์ิชาย สุริยา* 

ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี **  
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วงงานท่ีสังกดั 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 183 
คน ไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวจิยั พบวา่ 

1. สมรรถนะหลกัของบุคลากร เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี รายดา้นและ
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  

2. บุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่ง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีสมรรถนะหลกัรายด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ ระยะเวลาการท างาน และหน่วยงานภายในท่ีต่างกนัมี
สมรรถนะหลัก รายด้านและโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ค าส าคัญ : สมรรถนะหลกั , บุคลากร , เทศบาลต าบลคูคต 
 
บทน า 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีเจตนารมณ์ชดัเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เม่ือ
พิจารณาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสิทธิการเขา้ช่ือเพื่อเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและสิทธิในการถอดถอนสมาชิก

                                                        
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัเพิ่มเติมขยายประเภทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเร่ืองการแจง้ขอ้มูล การรับฟังความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารและตรวจสอบผลการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การบริหารงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้กลชิ้ดยิง่ข้ึน ดงัปรากฏขอ้ความตามมาตรา 287 (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 2550) ดังนั้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ จึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารงานของภาครัฐโดยเฉพาะการบริหารจดัการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ต่างให้ความส าคญัต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส 
สุจริตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตดัสินใจทาง
การเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดบั ประกอบกบัการด าเนินงานภายใตก้รอบแนว
ทางการจดัการภาครัฐใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปล่ียนการบริหาร จดัการภาครัฐ โดยน า
หลกัการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

 การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารงาน 
และการด าเนินงานภายใตก้รอบแนวทางการจดัการภาครัฐใหม่ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาท และ
กระบวนการด าเนินงานของภาครัฐในหลายด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตาม
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) มีความคุม้ค่าสอดคล้องกบับริบทของสังคม และ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างตลอดเวลา ความส าเร็จการบริหารงานภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร และการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง สมรรถนะบุคลากรในองค์การ นั้นมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อขีดความสามารถขององค์กรจึงควรมีการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามยทุธศาสตร์ของภาครัฐ 

 บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ปรียบเสมือนสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าสูงสุดขององคก์รเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของ
องค์กรไดด้ว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้องค์กรต่างๆ ให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลท่ีเรียกว่าทุนมนุษย ์
(Human Capital) ซ่ึงจะตอ้งมีกระบวนการพฒันาให้มีคุณภาพ มีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถมีความ
เช่ียวชาญเพื่อการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืนท่ามกลางความเปล่ียนแปลง องคก์รใดมีทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ มี
คุณลกัษณะเหมาะสมกบัสมรรถนะ (Competency) ขององค์การย่อมท าให้องค์การก้าวไปในทิศทางท่ีพึง
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ประสงค์ จึงท าให้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดจ้ดัท าตวัแบบสมรรถนะส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือนไทย ซ่ึงประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
(Functional Competency) เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหข้า้ราชการสามารถปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน 
และสมรรถนะยงัเป็นตวัก าหนดเป้าหมายในการพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการใหเ้กิดผล
สัมฤทธ์ิมากข้ึน (สุมาลี แสงสวา่ง, 2550) 

 การพฒันาศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัยิ่งต่อการแกไ้ขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใตค้วามเป็นพลวตัของสภาพแวดลอ้มจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาสมรรถนะ ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าใหบุ้คคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นในองคก์าร และพฒันาใหเ้ป็นสมรรถนะหลกั 
ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อ
เป็นการหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือน ไดก้ าหนด
องค์ประกอบของสมรรถนะหลักในราชการพลเรือน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) บริการท่ีดี (Service Mind) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมัน่ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และการท างานเป็นทีม (Teamwork)  (ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) ดงันั้น การพฒันาบุคลากรจึงเป็นยทุธศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการเพิ่ม
ศกัยภาพขององคก์ารขบัเคล่ือนองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 เทศบาลเมืองคูคตมีลกัษณะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการกระจายอ านาจท่ี
มีการด าเนินการตามโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี วิธีการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อให้การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบเป็นไปตามบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ 2550 สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 ซ่ึงมีอ านาจในการบริหารจดัการตนเองภายในทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประชาชน ในเร่ืองการจดัท างบประมาณ การใชจ่้ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบก ากบัการบริหารจดัการตามมาตรา 287 วรรคสาม โดยปัจจุบนัเทศบางเมืองคูคตมี
สภาพพื้นท่ีและอตัราการขยายตวัของความเป็นเมืองสูง ประกอบกบัพื้นท่ีของเทศบาลเมืองคูคตนั้นไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-
คูคต โดยเส้นทางก่อสร้างระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี เป็นทางวิ่งยกระดบัตลอด
เส้นทางเร่ิมตน้ต่อเน่ืองจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (Bts) ท่ีสถานี
หมอชิตไปตามถนนพหลโยธิน และส้ินสุดท่ีบริเวณคลองสองท่ีสถานีคูคตท่ีก าลงัก่อสร้าง และก าหนดสร้าง
เสร็จปี พ.ศ.2562 และเปิดใหบ้ริการปี พ.ศ.2563 จึงท าใหโ้ครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร
ดียิ่งข้ึน ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรของเทศบาลเมืองคูคตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจ  านวน
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ประชากรแฝง ผูซ่ึ้งเขา้มาท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มีบา้นพกัอาศยัในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองคูคตท า
ให้มีประชาชนเขามารับบริการท่ีเทศบาลเมืองคูคตจ านวนมาก  จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลสถิติผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบติัราชการ
ของเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2557 คะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยแบ่งเป็นผลการประเมินการบริหารจดัการท่ีดีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 
คะแนน และผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รทั้ง 4 มิติ 80 คะแนน ประกอบดว้ย มิติดา้น
ประสิทธิผลตามแผนพฒันาเทศบาล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติั
ราชการ และมิติดา้นการพฒันาองคก์ร สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลเมืองคูคต  
 ปีพ.ศ.2553 – 2557  

 ปี พ.ศ. 
 2553 2554 2555 2556 2557 
1. คะแนนมิติ 4 ดา้น 75.00 76.00 76.00 75.00 73.00 
2. มิติการประเมินการบริหารจดัการท่ีดี 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 95.00 96.00 96.00 95.00 93.00 
ท่ีมา: ส านกัปลดัเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
 

จากสถิติผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลเมืองคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2557 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงในปี 2556 
เทศบาลเมืองคูคต มีผลรวมของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการลดลง จากปี 
2555 คือ ร้อยละ 96.00 ลดลงมาเป็นร้อยละ 95.00 ในปี 2556 และปี 2557 มีผลรวมของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ พบว่า ในปี 2556 เทศบาลเมืองคูคตมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รทั้ง 4 มิติรวม 80 คะแนนลดลงจากปี 2555 คือ 76 คะแนน ลดลงมา
เป็น 75 คะแนนในปี 2556 และปี 2557 มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รทั้ง 4 มิติ
ลดลง จากปี 2556 คือ 75 คะแนน ลดลงมาเป็น 73 คะแนน ในปี 2557 จึงแสดงใหเ้ห็นวา่สมรรถนะหลกัของ
บุคลากรเทศบาลเมืองคูคตในการให้บริการประชาชนในปัจจุบนันั้นไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างมีนัยส าคญัซ่ึงเป็นผลสะทอ้นถึงระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากร
เทศบาลเมืองคูคตท่ีควรมีการพฒันาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและความสามารถในการรองรับผลต่อเน่ืองจากการขยายตวัของเมืองค่อนขา้งรวดเร็ว การก่อสร้าง
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หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หมู่บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์คอนโดมิเนียม และหอพกัเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลท าใหจ้  านวนประชากรและประชากรแฝงในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนจ านวนมากอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเทศบาลเมือง
คูคตจึงควรจะมีการพฒันาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้สามารถปฏิบติัราชการรองรับเป้าหมายของ
องคก์ารแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนจากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรมี
การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคตในปัจจุบนัเพื่อประเมินระดบัสมรรถนะ
หลกัของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคตตามองคป์ระกอบสมรรถนะหลกัในขา้ราชการพลเรือน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต  อ าเภอล าลูกกา จังหวดั
ปทุมธานี  
  2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วงงานท่ีสังกดั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
  บุคลากรเทศบาลต าบลคูคตท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฎิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วงงานท่ีสังกดัท่ีต่างกนั มีสมรรถนะหลกัแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
  1. ขอบเขตของเน้ือหา 
  การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวดัปทุมธานี เป็นการศึกษาสมรรถนะหลักซ่ึงหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็น
คุณลกัษณะร่วมของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต และมีความสอดคลอ้งตามองค์ประกอบสมรรถนะหลกัใน
ขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การมุ่งสัมฤทธ์ิ 2) บริการท่ีดี 3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ 4) การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การท างานเป็นทีม โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) และ
เปรียบเทียบกระบวนการพฒันาบุคลากรตามองคป์ระกอบสมรรถนะหลกัในขา้ราชการพลเรือนกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีและน ามาพฒันาเป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลกั
ท่ีดีของเทศบาลเมืองคูคต โดยมีความสอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัตามองค์ประกอบสมรรถนะหลกัใน
ขา้ราชการพลเรือน และสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมือง
คูคตมีสมรรถนะหลกัท่ีสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเกณฑ์หรือสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานของวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ริบทสภาพแวดลอ้มของเทศบาลเมืองคูคต  
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 2. ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
   2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
     1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2) การบริการท่ีดี 
3).การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ 
4) การยดึความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
5) การท างานเป็นทีม 

 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การวจิยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะหลกั
ของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีกรอบแนวความคิดของงานวจิยั ดงัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและตวัอยา่ง  

 1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 340 คน  

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ต าแหน่ง  

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6. 

รายไดต่้อเดือน  

7. หน่วยงานท่ีสังกดั 

 

สมรรถนะหลกั 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีดี 

3. การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ 

4. การยดึความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การท างานเป็นทีม  

ท่ีมา : คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) 
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1.2 ตวัอยา่ง  
   ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูก
กา จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 183 คน โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionated Stratified 
Random Sampling)  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสังกดัหน่วยงานภายใน เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี 

   3.1 น าแบบสอบถาม ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลกบับุคลากรเทศบาลต าบลคูคต ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
   3.2 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมกลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
ตรวจใหค้ะแนนและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลไดแ้ก่ 
เพศ อายุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั โดย
การหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
   4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะหลกั โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   4.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลกั เม่ือจ าแนกตามปัจจยัลกัษณะบุคคลต่าง ๆ 
ดว้ยสถิติทดสอบค่าที (t – test) ระหวา่งตวัแปรท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มและตวัแปรท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้ึน
ไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  4.4 เม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ก็ด าเนินการเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’)      5 . 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที ( t – test for Independent Samples) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way 
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Analysis of Variance) เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว ในกรณีท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ก็
ด าเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียรายคู่ โดยใชว้ธีิของ Scheffe’ 
 
สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. สมรรถนะหลกัของบุคลากร เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ การบริการท่ีดี การยดึความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ ตามล าดบั 

1.1 ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถท างานไดส้ าเร็จครบถว้นตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ไม่เคยปฏิเสธงานเม่ือมีการมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชา และสามารถส่งงานท่ี
ส าเร็จสมบูรณ์ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามล าดบั 

1.2 ดา้นการบริการท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ไม่เลือกปฏิบติัในการให้บริการกับ
ประชาชนผูม้าขอรับบริการ มีความตั้งใจในการให้บริการในทุกเร่ืองท่ีประชาชนมาขอรับบริการ และ
สามารถใหบ้ริการประชาชนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตามล าดบั 

1.3 ดา้นการสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถน า
ประสบการณ์ของตนเองมาประยุกตใ์นการปฏิบติังานได ้อุปนิสัยชอบศึกษาหาองคค์วามรู้และพฒันาทกัษะ
การปฏิบติังานใหม่ ๆ เสมอ และมีความเขา้ใจและเช่ียวชาญในรายละเอียดของงานตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
ตนเองรับผดิชอบอยู ่ตามล าดบั 

1.4 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บุคลากรท างานร่วมกนัเป็นทีม มี
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา บุคลากรให้การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอย่างสม ่าเสมอ 
และบุคลากรรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ซ่ึงกนัและ
กนั 

1.5 ดา้นการยึดความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การแสดง
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ความรับผิดชอบทุกคร้ังเม่ือผลงานของตนเองรับผิดชอบมีความผิดพลาด การเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืน
สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานของตนเองได ้และการมาปฏิบติังานตรงเวลาเสมอ ตามล าดบั 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากร เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และสังกดัหน่วยงานภายใน มีดงัน้ี 

2.1 บุคลากรชายและหญิง เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีสมรรถนะ
หลกั รายดา้นและโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

2.2 บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีสมรรถนะหลกัโดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
2.3 บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีสมรรถนะหลกัรายดา้นโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
2.4 บุคลากรท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีสมรรถนะหลกัรายดา้นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
2.5 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกนั มีสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้น

การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการท างานเป็น
ทีม และโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.6 บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีสมรรถนะหลัก รายด้านและโดยรวม ไม่
แตกต่างกนั  

2.7 บุคลากรท่ีสังกดัหน่วยงานภายในต่างกนั มีสมรรถนะหลกั รายดา้นและโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากร เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การบริการท่ีดี การยึดความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และการสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ ตามล าดบั แสดงว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล
ต าบลคูคต มีสมรรถนะหลกัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิสมยั พวงค า (2551) ท่ีไดศึ้กษา
สมรรถนะหลกัและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มี 11 ดา้นโดยเรียงล าตบัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของกลุ่มผูเ้ข่ียวชาญท่ีตอบจากมากไปน้อย คือ1)ดา้น
การท างานให้ บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 2) ดา้นการมุ่งเนน้การให้บรึคาร 3) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 4) ดา้นการ
ท างานเป็นทีม 5) ดา้นทกัษะการใช้ความคิด 6) ดา้นทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) ดา้นภาวะผูน้ า               
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8) ดา้นความสามารถทางวิชาการ 9) ดา้นทกัษะในการส่ือสาร 10) ดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
และ 11) ดา้นการบริหารทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะเซิงพฤติกรรมทั้งหมด 76 รายการ 
เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 50 รายการ และเป็น
คุณลกัษณะเขิงพฤติกรรมท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัอจัฉรา หล่อตระกูล 
(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะพนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐผลการวิจยัพบว่า 1ผลการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและหลกัพุทธธรรม ส าหรับการพฒันาสมรรถนะของพนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐ จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากความคิดเห็นของพนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่า การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม เพราะจะหาให้ผูรั้บการพฒันา ไดเ้รียนรู้จากการฟังและการ
ปฏิบติัจริงอยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ีการฝึกอบรมยงัเป็นกระบวนการเพิ่มพบความีรู้ 
และทกัษะใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อการพฒันาตนเอง น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของตน ความ
คิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และระดบัความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีต่อการพฒันา
สมรรถนะ ตามหลกัไตรสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์, (2552 : 
48) ท่ีกล่าววา่ ทั้งน้ีสมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ารทุกคน
พึงมีเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การนั้ นให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจและการสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้กิดพฤติกรรมในลกัษณะ
เดียวกนั สร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัให้กบัองคก์าร และมีลกัษณะเป็นจุดแข็งขององคก์าร สมรรถนะใน
การบริหารจดัการ (Managerial Competency) เป็นสมรรถนะท่ีสามารถท าให้การปฏิบติังานนั้นประสบ
ความส าเร็จ บางคร้ังอาจจะเรียกว่า สมรรถนะผูน้ า (Leadership Competency) ซ่ึงจะสะทอ้นความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการจดัการขา้มฝ่าย (Cross Function) หรือประสานงานให้เกิดความสัมพนัธ์ในแต่ละฝ่าย
ขององคก์ารใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะหลกัของบุคลากร เทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มี
สมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ ระยะเวลาการ
ท างาน และหน่วยงานภายในท่ีต่างกนัมีสมรรถนะหลกั รายดา้นและโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคล้องกับสมนึก ล้ิมอารีย์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง 
สมรรถนะหลกัของบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานใน ส านักงานเขคพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นต่อดา้นมีจริยธรรมอยูใ่นระดบัสูงสุด สวพ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ ดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และ 2) บุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสถานท่ี ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะหลกัของบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นต่อดา้นมี
จิตมุ่งบริการ ดา้นมีจริยธรรม และตา้นมุ่ง ผลสัมฤทธ์ิไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 05 
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ส่วนดา้นการท างานเป็นทีมและตา้นสั่ง สมความเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจัิยไปใช้ 

ผลการศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั 
ปทุมธานี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทางเทศบาลต าบลคูคต ควรใหค้วามส าคญักบั การจดัสรรทรัพยากรใน
การปฏิบติังานใหเ้พียงพอต่อการปฎิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชาควรมีการใหค้  าชมเชยบุคลากร 

2. ดา้นการบริการท่ีดี ทางเทศบาลต าบลคูคตควรมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอยา่งละเอียดทุก
คร้ังในการใหบ้ริการประชาชนเพื่อน าผลมาปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน  

3. ดา้นการสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ ทางเทศบาลต าบลคูคตควรส่งเสริมให้บุคลากรได้
พฒันาตนเอง เช่น ใหบุ้คลากรสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการพฒันา องคค์วามรู้รวมทั้งศึกษาต่อ
ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ในสายงานของตนเอง 

4. ด้านการยึดความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ทางเทศบาลต าบลคูคตควร ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา มีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน  

5. ดา้นการท างานเป็นทีม ทางเทศบาลต าบลคูคตควรมีการพฒันาความสามารถในการท างาน
ของบุคลากรใหห้ลากหลายข้ึน สามารถท างานทดแทนกนัได ้

6. เทศบาลต าบลคูคตควรมีการพฒันาสมรรถนะหลกัของบุคลากรในองคก์ารท่ีมีอายุการท างาน
ระหวา่ง 5 – 15 ปี เช่น การอบรม การดูงาน และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือในสาขาท่ีตรงกบัสายงาน 

7. เทศบาลต าบลคูคตควรมีการพฒันาสมรรถนะหลกัของบุคลากรหน่วยงานกองคลงั และกอง
สาธารณสุข เช่น การอบรม การดูงาน และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือในสาขาท่ีตรงกบัสายงาน 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอ             
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบติังาน ของบุคลากรเทศบาลต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี 

3. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของประชาชนในด้านการให้บริการของเทศบาลต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
เอกสารอ้างองิ 
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