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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา จริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปัญหาและ

อุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ มีการน าจริยธรรมมาใช้ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยจริยธรรมที่น ามาใช้ คือ จริยธรรมข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ.2562 ท าให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ สามารถจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร คือ ในการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดมั่นและยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และมีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 1)ควรมีการคัดสรรแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งนั้นๆโดยตรง 2)ควรมีการคัดสรรแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีจริยธรรมในตน 3)ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้มากขึ้น เพ่ือ
เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการสรรหาและคัดเลือกในวงกว้าง 4)ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรควรน าจริยธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกด้วย เพราะจะท าให้ได้บุคลากรที่มี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ 
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บทน า 
 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะช่วยให้องค์การสามารถ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการขององค์การ สามารถใช้บุคลากรได้
อย่างเต็มสมรรถภาพและศักยภาพ สามารถผสมผสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแผน และสามารถ
พัฒนานโยบายด้านบุคลากร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การได้ โดยเทคนิคในการสรรหาคัดเลือกนั้น ไม่ใช่
เพียงแค่วิธีการค้นหาบุคลากรในจ านวนที่ต้องการเท่านั้น แต่จะต้องส ารวจ หรือค้นหาบุคลากรที่มีทักษะที่จ าเป็น 
มีประสบการณ์ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถเข้ากับวัฒนธรรมขององค์การได้  ผู้ที่ท าหน้าที่สรรหา
คัดเลือก ไม่ควรค านึงถึงเฉพาะเกณฑ์การคัดเลือกที่เก่ียวข้องกับงานเท่านั้น แต่ควรค านึงว่าเกณฑ์การคัดเลือกนั้น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การด้วยหรือไม่ องค์การใดที่มีกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ 
และมีความยุติธรรม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การดังกล่าว เกิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในองค์การที่ดี เพราะ
จะได้บุคลากรที่มีความต้องการที่จะเข้ามาท างานให้กับองค์การอย่างแท้จริง มีความมานะ อดทนเพื่อที่จะสร้าง
ผลงานให้ออกมาดี เป็นบุคลากรที่ดี ส่งผลให้องค์การมีศักยภาพและความมั่นคงในระยะยาวอย่างแน่นอน  

 ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้นอาจจะเห็นได้ตั้งแต่ปัญหาด้านการสรรหาบุคคล ได้แก่ 
กระบวนการในการสรรหาบุคคล เช่น แหล่งสรรหาบุคคล ระบบการสรรหาบุคคล ใช้ระบบคุณธรรม หรืออุปถัมภ์ 
วิธีการเลือกสรรใช้วิธีสอบ ความเชื่อถือได้ของวิธีการสอบ ปัญหาด้านการบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ การจ าแนกต าแหน่ง
ในการบรรจุไม่ตรงความรู้ความสามารถ ใช้ระบบอุปถัมภ์ค้ าชูมากเกินไป จนขาดความยุติธรรม จ านวนงานกับ
ปริมาณเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกัน การให้โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ไม่เต็มใจที่จะเข้ารับการอบรม หรือผู้บังคับบัญชามีทัศนคติที่คับแคบไม่เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคคล จึงไม่ให้การสนับสนุนหรือต่อต้านการพัฒนาบุคคล ปัญหาด้านการประเมิน
ความดีความชอบ ได้แก่ การปูนบ าเหน็จที่ไม่เป็นธรรมขาดมาตรฐานหรือวิธีการที่เชื่อถือได้ในการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมใช้ระบบพรรคพวกมากเกินไป ปัญหาด้านการโอน (ย้าย) ได้แก่  
ในการโอน (ย้าย) แต่ละคร้ัง ผู้บริหารจะรับโอนเฉพาะแต่พรรคพวก โดยไม่ได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง
ของผู้ที่จะโอนหรือย้าย ซึ่งสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ การที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน พ.ศ.2542 อันเป็นกฎหมายหลักในการวางระบบการ
บริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ในการ
ออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ อ านาจในการบริหารงาน
บุคคล ของผู้บริหารท้องถิ่นมีอยู่อย่างมาก ท าให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนที่ต้องการ
ท างาน หรือต้องการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหรือหน่วยงานจ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางพิเศษ เพื่อให้ตนสมประโยชน์
ด้วยการเสนอให้เงินหรือผลประโยชน์จากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชน   

 การทุจริตที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ 
และมักเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน/กระบวนการ ของการด าเนินการ ตั้งแต่การออกระเบียบเพื่อการสอบแข่งขัน  
การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การจ่ายเงินโบนัส ฯลฯ จากการศึกษา
ข้อมูลคดีทุจริต พบว่า คดีทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
ที่มีความถี่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การเรียกรับเงินของผู้มีอ านาจในการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ าย การต่อสัญญาจ้าง  
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะมีผู้ร่วมกระท าการหลายคน ทั้งฝ่ายคนที่ต้องการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
คนกลางที่ช่วยติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการบรรจุแต่งตั้ง โดยส่วนใหญ่จะมีการยื่นข้อเสนอผ่านคนกลาง 
และมักจะได้รับการสนองจากผู้ที่ต้องการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล สามารถใช้ช่องทางเพื่อเรียกรับผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องได้ง่าย  โดยปัญหา
ส าคัญของการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่า การที่กฎหมาย บัญญัติให้อ านาจใน
การบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งมากเกินไป ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี โดยเฉพาะหลัง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับความตื่นตัวทางการเมืองของภาค
ประชาชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งในแวดวงวิชาการ
ทางด้านการปกครองท้องถิ่นต่างยอมรับว่าเป็นช่วงของการริเริ่มการปกครองท้องถิ่นไทยอย่างจริงจังและถือว่า
เป็นกระบวนทัศน์ของการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะและมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลัง และยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย  

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และน าไปสู่การแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
เมืองปู่เจา้สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย จริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ตามแนวคิดของ Middlemit et al. (1983)  มีดังนี ้
1. การวางแผน การออกแบบ และการประเมินงานในหน้าท่ี
ของบุคคลในองค์การ เชื่อมโยงงานหนึ่งกับงานอ่ืนๆ และ
ก าหนดจ านวนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับงานน้ัน 
2. การสรรหา เลือกสรร ฝึกอบรม พัฒนาและจูงใจบุคลากร 
เพื่อให้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล 
3. สรรคส์ร้างสัมพันธภาพอันดรีะหว่างองค์การกับบุคคลใน
องค์การ  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือก 
1. การไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
2. เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกสรร 
3. มักมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง 
4. การประกาศรับสมัครประชาสมัพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหา
และคัดเลือก 
(พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  
1. การยดึมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
2. มีความซื่อสตัยส์ุจริตและความรับผิดชอบ  
3. การปฏิบัติหน้าทีด่้วยความโปรง่ใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

จริยธรรมข้าราชการ 

(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม  
พ.ศ. 2562  มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม)  
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์สจุริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ 

5. มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ 

จริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
1.จดัท ำกรอบอตัรำก ำลงัของสว่นรำชกำร 
2.จดัท ำประกำศรับสมคัร ชีแ้จงสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ 
และหลกัเกณฑ์ วิธีกำรคดัเลอืก 

3.แตง่ตัง้คณะกรรมกำรคดัเลอืกของสว่นรำชกำร 
4.ประกำศรับสมคัรประชำสมัพนัธ์ 

5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิเข้ำรับกำรคดัเลอืก  
6.จดัสอบคดัเลอืกตำมต ำแหนง่ทีเ่ปิดรับสมคัร 
7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลอืก จัดท าหนังสือขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.) 
8.ปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม ่
9.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับ
บุคลากร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014)  
ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ผู้บริหารเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 4 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 2. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 คน 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว จะสัมภาษณ์บุคคลใดก็จะใช้ค าถามเดียว เป็นค าถามปลายเปิด 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดนัดวันเวลาใน
การขอเข้าสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการ
จดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนจะมีการสัมภาษณ์ได้ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก 
การสัมภาษณ์ทุกครั้ง ซึ่งก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์เฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็น

ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป ได้แก่ คู่มือ ต ารา เอกสารประกอบ 
การบรรยาย รวมถึงเอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นตัน  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ 
สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้นไว้แล้วอย่างละเอียด และเอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการจัดท า
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ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น        
           นอกจากนี้ยังมีวิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยที่
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ และจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
เท่านั้น และผู้วิจัยจะจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกกล่าวของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

  วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การวิเคราะห ์คือ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น น าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างของผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น
ค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความเหมือนหรือความต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  และ
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยจริยธรรมในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยใช้การตีความและ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า การน าจริยธรรมมาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้น เป็นนวัตกรรมใน
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเป็นการบริหารจัดการองค์การที่ดี โดยจริยธรรมข้าราชการ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่ต้องอาศัยดุลพินิจของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องยึดหลักจริยธรรม
ข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วย  

1. การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

2. ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
3. ความกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4. การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. การด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

เป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้น าจริยธรรมข้าราชการดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
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ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้น มีความสอดคล้องกันในทุก ๆด้าน เพ่ือให้การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด เพราะจริยธรรมข้าราชการเป็นหลักและกลไกในการสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ และช่วยให้องค์การเกิดสมรรถนะในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

การน าจริยธรรมข้าราชการมาใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่าหลัก
จริยธรรมถือว่ามีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะช่วยให้องค์การสามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการขององค์การ สามารถใช้บุคลากรได้
อย่างเต็มสมรรถภาพและศักยภาพ สามารถผสมผสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแผน และ
สามารถพัฒนานโยบายด้านบุคลากร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การได้ โดยเทคนิคในการสรรหา
คัดเลือกนั้น ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการค้นหาบุคลากรในจ านวนที่ต้องการเท่านั้น แต่จะต้องส ารวจ หรือค้นหา
บุคลากรที่มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์การได ้ผู้ที่ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือก ไม่ควรค านึงถึงเฉพาะเกณฑ์การคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น 
แต่ควรค านึงว่าเกณฑ์การคัดเลือกนั้น สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การด้วยหรือไม่ 
องค์การใดที่มีกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ และมีความยุติธรรม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การ
ดังกล่าว เกิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในองค์การที่ดี เพราะจะได้บุคลากรที่มีความต้องการที่จะเข้ามา
ท างานให้กับองค์การอย่างแท้จริง มีความมานะ อดทนเพ่ือที่จะสร้างผลงานให้ออกมาดี  เป็นบุคลากรที่ดี 
ส่งผลให้องค์การมีศักยภาพและความมั่นคงในระยะยาว  

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคจริยธรรมในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรได้ เนื่องจากเทศบาลฯมีการส่งเสริมให้พนักงานน าจริยธรรมข้าราชการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ท าให้เทศบาลฯ ไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยในการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลฯมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การสรรหา มีการค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคัญ  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง อีกทั้งไม่มีการน าอิทธิพลทางการ
เมืองมาแทรกแซงในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีการเปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้า
มารับการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม   

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือ  
การด าเนินการโดยยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และ
มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจริยธรรมในการ 
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ แต่หากถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน อาจท าให้
องค์การได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การได้ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

จริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมือง 
ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ คือ ในการปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการตามกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล โดยกฎ ระเบียบดังกล่าวต้องยึดหลักจริยธรรม เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
และความผิดพลาด เนื่องจากในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง
ชอบธรรมเป็นส าคัญ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามต าแหน่ง และความต้องการ
ขององค์การเข้ามาปฏิบัติงาน โดยจะต้องด าเนินการด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต 
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และจะต้องกล้าตัดสินใจท าในสิ่ง
ที่ถูกต้องชอบธรรม จึงจะท าให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ และมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6.ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7.ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย เลาหวิเชียร (2556, หน้า 206) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นการ
ยึดเรื่องคุณงามความดี ความถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องของศีลธรรม ศาสนา และความชอบธรรม หรือที่เรียกกัน
ว่า "legitimacy" การมีคุณธรรมจึงเป็นคนประเสริฐ เป็นคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของการมีจริยธรรม 
โดยคณุธรรมเป็นคุณสมบัติของจิต และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติของพฤติกรรม คนที่มีคุณธรรมจึงเป็นคนดี
มีจริยธรรม ประพฤติตนดี คุณธรรมจึงเป็นที่มาของจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ International 
Encyclopedia of Social Science (1968) (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 105) ที่กล่าวว่า 
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคม ความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ มีความชอบธรรม ใช้หลัก
ปรัชญา มีเหตุมีผล ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวม จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรมจาก
นักวิชาการและองค์กรที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทาง
ความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรม เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
สังคม ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม โดยผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่ง
ใดไม่ดี  

ดังนั้น จริยธรรมจึงมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในขั้นของ  
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพราะเป็นขั้นตอนที่จะท าให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าองค์การไปสู่เป้าหมายต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร สิงห์สุริยะ (2562) 
ได้ศึกษาเรื่องระบบการสรรหาตุลาการศาลยุติธรรม กรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ
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ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการก่อนประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกระบวนการหลังประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ซึ่งเป็นกระบวนการ
กลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2543 คือ การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ โดยยึดหลัก
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และยุติธรรม โดยมีปัญหาและอุปสรรคจากการรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอกมาล่าช้า ปัญหาด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขโดยการแจ้งหน่วยงานภายนอกให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และการก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรให้เหมาะสม ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรจัด
จ้างหน่วยงานนอกด้านการสืบเสาะข้อมูลอย่างแท้จริง การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา เลิศรุ่งเรืองชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร คือ การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมมี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เสนอความเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่เขตสวนหลวง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยส านึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน ใส่ใจต่อปัญหา
และความเดือดร้อนของประชาชน กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น และยึด
หลักการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร และงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานขาดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และขาดการมีส่วนร่วม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ บุคลากรบกพร่องในหลักคุณธรรมจริยธรรม ยังยึดติดกับผลประโยชน์ บุคลากรใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างไม่รู้คุณค่า วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
การสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการประชุมมอบหมาย
งานให้ชัดเจน และการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภูพิชชา หอมชื่นใจ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมาภิบาลที่น ามาใช้ในการบริหารงานของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ หลักนิติธรรมได้น าไปใช้ในเรื่องการปฏิบัติงานเป็นหลัก  
หลักคุณธรรมได้น ามาปฏิบัติต่อประชาชนในความเที่ยงธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมโดย  
ไม่เลือกปฏิบัติ หลักความโปร่งใสได้น ามาใช้โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามหรือตรวจสอบการ
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ท างานของบุคลากรในส านักงาน หลักการมีส่วนร่วมได้น ามาใช้โดยให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซักถามข้อสงสัย หลักความรับผิดชอบ น ามาใช้โดยการเอาใจ
ใส่การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ หลักความคุ้มค่าน ามาใช้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส าหรับอุปสรรคปัญหาส าคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารินี รุทระกาญจน์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลในสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษา
สภาพการณ์ด้านจริยธรรมของนักทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานครใช้วินัยข้าราชการ และประมวลจริยธรรมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 เป็นกรอบการ
ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการต าแหน่งอ่ืน 2) นักทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และในทุกหลัก
จริยธรรม (ได้แก่ หลักความยุติธรรม หลักการไม่ท าอันตราย หลักการท าในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์  และ
หลักการเคารพในบุคคล) อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน และ 3) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้หลัก
จริยธรรมตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยหลักความยุติธรรมและหลักการเคารพใน
บุคคลเป็นหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง และหลักการไม่ท าอันตรายและ
การท าในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุล อ้นมา และ 
ธนิต โตอดิเทพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารเชิงจริยธรรม การมี 
ส่วนร่วมทางสังคมการเมืองของประชาชน สู่การก าหนดแนวทางการปลูกฝังจริยธรรมทางสั งคม  
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารเชิงจริยธรรมทางด้านศาสนาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง
สังคม สถาบันทางด้านศาสนามีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบทุน มีรูปแบบการเผยแผ่ที่หลากหลาย
ผ่าน สื่อสารมวลชน หนังสือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมได้เปลี่ยนไปสู่การสร้างความบันเทิงเพ่ือ
การผ่อนคลาย การท่องเที่ยวส าหรับการพักผ่อน มีการเชิงสถาบันทางศาสนาเพ่ือกลยุทธ์เผยแผ่แนวใหม่ 
หลักสูตรส าหรับการอบรมเรียนรู้ใหก้ับประชาชนในสังคมเมือง ในประเด็นของจริยธรรมกับการมีส่วนร่วม
ทางสังคมการเมืองของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับกลาง โดยกลุ่มเฉพาะกลุ่มอายุ 20-30 ปีจะตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมค่อนข้างมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืน แนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรม คือ ควรให้อิสรภาพในการแสวงหาและการปรับตัวทางจริยธรรมปราศจากการควบคุมและการ
สนับสนุนจากรัฐ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสามารถจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เนื่องจากมีการน าจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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โดยเฉพาะในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการสรรหา มีการ
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคัญ ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ได้กล่าวว่า ระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยทั่วไปที่นิยมใช้มี 2 ระบบด้วยกัน คือ 1.ระบบอุปถัมภ์ ที่มักใช้การสืบทอดทาง
สายเลือด รวมไปถึงการน าสิ่งของมาแลกต าแหน่ง โดยไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ไม่เปิดโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการเลือกสรร มักมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของหน่วยงาน  
2.ระบบคุณธรรม เป็นระบบการบริหารบุคคลที่อาศัยความรู้ ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก ไม่ค านึงถึง
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ยึดหลักความสามารถ (Competence) ของบุคคลเพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่และต้องสามารถใช้ความรู้มาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ยึดหลักความ
เสมอภาค (Equality Opportunity) การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลทั้งในการเข้าสู่การเป็นราชการ
และอยู่ในระหว่างการเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นแนวคิดตามหลักประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสมอภาคแก่บุคคล
ภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยถือว่าทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคด้วยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ยึดหลักความม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่ (Security of Tenure) ซึ่งต้อง
ได้รับการยอมรับและคุ้มครองตามกฎหมาย คือจะไม่ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากงานโดยไม่มีเหตุที่พิสูจน์
ได้ หลักการนี้ มุ่งให้ข้าราชการเกิดความมั่นคงถาวรในอาชีพ และเกิดความรู้สึกมั่นคงที่จะแสวงหาความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตน โดยไม่ต้องค านึงถึงเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ยึดหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (Political Neutrality) ข้าราชการประจ าต้องเป็นกลางทางการเมืองและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใด แต่ยังคงสิทธิทางการเมือง เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธน
ภัทร จันทร์เรือง (2556) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยในเรื่องการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นด้วยมากที่สุด ส าหรับการไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และ  
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เป็นเรื่องที่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ในการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และมี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจริยธรรมในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ แต่หากถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน อาจท าให้องค์การได้



12 
 

บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การได้ สอดคล้องกับหลัก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 (อ้างถึงในวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 หลักการ คือ  
1.หลักคุณธรรม ในการรับคนเข้าท างาน ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลที่ตรงกับงานที่จะต้อง
รับผิดชอบ ท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ 2.หลักสมรรถนะในต าแหน่งต่างๆ ต้องการคนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งนั้นๆ 3.หลักผลงาน การจะพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง จะพัฒนาคนต้องวัดจากผลงาน โดยสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการให้ค่าตอบแทนก็จ่ายตามผลของงาน 4.หลักกระจายอ านาจ เป็นการ
กระจายความรับผิดชอบ และกระจายการปฏิบัติงาน จากข้อความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในองค์การที่ผู้บริหารใช้ความรู้และทักษะในการก าหนด
นโยบาย วางแผน สรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรม และพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนเมื่อบุคคลนั้นต้องออกจากองค์การไปก็สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคม นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ได้ต้องยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักการกระจายอ านาจ  
ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหายังมีหลากหลายด้าน โดยการยึดหลักปรัชญาของการ
บริหาร ก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรรณิการ์ สุวรรณศรี (2556, หน้า 5) กล่าวว่า ปรัชญา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 1.องค์การที่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จะท าให้องค์การพัฒนาและเจริญเติมโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับข้อความ
นี้ จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ ท าให้
องค์การไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานที่ก าหนดไว้ 2.องค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึง
พอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ แล้ว จะก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในองค์การ จากความคิดดังกล่าวจะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่มวลสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์การ 3.การจัดให้บุคคลได้ท างานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจและมี
ความสุขในการท างาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรกแตกต่างตรงที่เน้นบุคคล ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรการ
เลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย ควรค านึงถึงแนวคิดนี้ เพื่อก่อให้เกิดผลดีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ 4.บุคคลที่เข้ามาท างานในองค์การนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต 5.การ
ประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับองค์การ องค์การกับสังคมและก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกันและสร้างความสงบสุขแก่สังคมโดยส่วนรวม 6.สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ฉะนั้นวิทยาการใหม่ๆ และความทันสมัยในความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ 7.องค์การเป็น
ระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้น ควรมีการพิจารณาจัดหาเงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองค์การเกิด
อันตรายต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานครบเกษียณที่จะต้องออกจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกเหล่านี้มี



13 
 

ความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับสังคมภายหน้า ขณะเดียวกันการด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ยังส่งผล
สะท้อนกลับให้บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานมีก าลังใจและมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็นการเพ่ิม
ความจงรักภักดีต่อองค์การและยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และ
ศรัทธาองค์การมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ แสงเรณู (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) เป้าประสงค์ของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล 
คือ ต้องการผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต 
ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการ 2) ปัจจัยที่เอ้ือให้การทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น 
คือ มีโอกาสในการอาศัยความเป็นอิสระในการบริหารจัดการแบบนิติบุคคล การมีโครงสร้างขององค์กรที่ไม่
ใหญ่มาก มีวัฒนธรรมองค์กรในระบบอุปถัมภ์ที่แข็งแรง มีการประเมินความคุ้มค่าในการทุจริตทั้งที่เป็น
จ านวนเงินหรือความม่ันคงในอาชีพ อีกทั้งค่านิยมในการยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเรื่องธรรมดา 
โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ให้อ านาจกับผู้บริหารท้องถิ่นมากเกินไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไว้ดังนี้คือ 1)เน้นการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ 2)เน้นการบริหารงานบุคคลเชิง
สมรรถนะ 3)การบริหารผลงาน 4)ให้ความส าคัญกับการได้มาซึ่งบุคลากร 5)เน้นการเรียนรู้และพัฒนา  
6)การให้รางวัลและค่าตอบแทน 7)พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง จริยธรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการคัดสรรแต่งตั้ งผู้ที่มีหน้าที่ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งนั้นๆโดยตรง 

2. ควรมีการคัดสรรแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีจริยธรรมในการ  
สรรหาและคัดเลือก  ยึดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และมุ่งท่ีความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 

3. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้มากขึ้น เพ่ือจะได้เปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปสามารถเข้าถึงการสรรหาและคัดเลือกในวงกว้าง  

4. ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรควรน าจริยธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก
ด้วย เพราะจะท าให้ได้บุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ 
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