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                กยภาพรวมของขาราชการกยภาพรวมของขาราชการ  
   (Competence  of  a  Government  Official) 

 
รองศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย 1  

 
 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความหลากหลายและกวางขวางในเรื่อง

ศักยภาพรวม (Competence)  ของขาราชการ    จึงขอเสนอความเห็นเชิงวิชาการอีก
แงมุมหน่ึง     และเพื่อมิใหการนําเสนอกวางขวางจนเกินขอบเขตจึงขอนําหลักการทาง
สถิติที่นิยมใชปองกันความสูญเสียในการผลิตที่เรียกวา Six Sigma มาเปนแนวทางในการ
นําเสนอ   โดยมีแนวทางที่สําคัญในการปองกันความสูญเสียหรือความบกพรองดวยการ
ปองกันมิใหสาเหตุของความสูญเสียหรือความบกพรองเกิดขึ้น ซ่ึงตามปกติสาเหตุที่สําคัญ
มี 6 ประการคือ  (1) เขาใจความหมายไมตรงกัน   (2) องคประกอบไมครบถวน   (3) ไม
สามารถวัดหรือประเมินองคประกอบได   (4) ไมมีการวางแผนแกไขหรือพัฒนาในเรื่อง
น้ันๆ ได   (5) มีแผนแตไมไดดําเนินการตามแผน   และ (6) ไมมีการประเมินผลและนําผล
ไปใชเปนโอกาสในการพัฒนา (Definition, Analyze, Measure, Improvement, Control 
และ Opportunity for Improvement)      

 ในการนําเสนอครั้งน้ีมุงเนนที่ความหมายของคําเปนสําคัญ 
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ความหมายของสมรรถภาพและศักยภาพ 

 เพ่ือปองกันมิใหเกิดความสับสน  และพูดถึงคําวาสมรรถภาพที่มีนัย
ความหมายแตกตางกัน จึงจําเปนตองทําความเขาใจคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ดังน้ี 

 เครื่องจักรกลมีคุณสมบัติที่แฝงเรนอยูภายใน (Tacit)    อาจทําใหส่ิงที่แฝง
เรนน้ันปรากฏออกมาเปนสิ่งที่สามารถรับรูหรือประจักษได (Explicit)    ส่ิงที่แฝงเรนใน
เครื่องจักรนี้ใหเรียกวา สมรรถนะ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Capacity     ตามหลักการจึงไม
สามารถใชคําวาสมรรถนะกับบุคคลได   แตเน่ืองจากเครื่องจักรไมสามารถแสดงสิ่งที่ 
แฝงเรนน้ีออกมาไดโดยตัวเครื่องจักรกลเอง ตองอาศัยบุคคลที่มีความสามารถหรือศักยะ 
(Potent) มาใชเครื่องจักรกลนั้น  จึงจะปรากฏผล   

 ตามปกติศักยะที่แฝงเรนในตัวบุคคลมีหลายประเภท สามารถแบงเปน 3 
รูปแบบสําคัญคือ 

1) สมรรถภาพ (Potency)  เปนการใชศักยะประเภทแรงกายที่แฝงเรนอยูใน
ตัวบุคคล  แสดงออกมาใหเห็นประจักษ 

2) ศักยภาพ (Potential)  เปนการใชความสามารถที่แฝงเรนในตัวบุคคล
มากกวาหน่ึงชนิด แสดงออกมาใหประจักษ อาจจะเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมกับสถานการณก็ได 

3) ศักยภาพรวม (Competence) เปนการใชความสามารถที่แฝงเรนรวมทุก
ชนิด แสดงผลออกมาใหประจักษวาบุคคลสามารถแขงขัน (Competition) 
หรือครองตนไดอยางเหมาะสม (Compete) กับสถานการณ 

 จากนัยความหมายดังที่กลาวมาขางตน  ทําใหเกิดประเด็นคําถามวาเมื่อ
เรากลาวถึงคําวา Competence หรือ Competency เราเขาใจวาเปนเพียงสมรรถนะหรือ 
สมรรถภาพ  หรือศักยภาพ  เทานั้นหรือไม  หากเราเขาใจความหมายไมตรงกันก็ถือวา
เปนจุดเริ่มตนของความบกพรองลมเหลว การทําความเขาใจใหตรงกันจึงถือเปนหลักประกัน  
ความเสี่ยงเบื้องตน 

ที่มาและกระบวนทัศนของศักยภาพรวม 

 กระบวนทัศน (Paradigm)   หมายถึงฐานเชื่อหรือฐานคิดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจหรือกระทําการของประชาคมหนึ่งๆ  โดยเราอาจสามารถสะทอนฐานเช่ือหรือ
ฐานคิดของขาราชการ จากการใหความหมายคําตางๆ ของสังคมได  
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542  ใหความหมาย
คําวาขาราชการไปในทิศทางเดียวกัน  สรุปสาระสําคัญไดวา  หมายถึงบุคคลที่ทํางานตาม
แบบแผน     จากนัยความหมายดังกลาว จึงอาจสรุปไดวาสิ่งที่สังคมกําหนดหรือตัดสิน
ความเปนขาราชการ คือการยึดระเบียบแบบแผน สวนผลลัพธของการทํางานตามระเบียบ
แบบแผนจะเปนอยางไร  อาจใหความสําคัญรองจากวิธีการทํางาน  หรืออาจกลาวไดวา
เปาประสงคสําคัญคือการทํางานตามแบบแผน  ไมไดยึดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ทํางานเปนเปาประสงคหลัก 

แตในเชิงปรัชญาและที่มาของคําวา “ราชการ” จะพบวามาจากคําวา รชะ + 
การ โดยคําวา รชะ หมายถึง ความกําหนัด หรือความพึงพอใจ เม่ือมีผูอํานวยประโยชนสุข
ใหเกิดแกประชาชน ประชาชนก็จะเรียกบุคคลนั้นวา ราชา แตในการอํานวยประโยชนสุข
น้ันจําเปนตองมีคณะบุคคลเขารวมทํางาน หรือรวมเปนสมาชิกจึงเรียกคณะบุคคลเหลานั้น
วา ขาราชการ เปาประสงคสําคัญของขาราชการคือ การอํานวยประโยชนสุขใหแกคนของ
ราชาหรือประชาชนนั่นเอง คุณคาของการงานของราชาหรือรัฐบาลจึงไมไดอยูที่การทํางาน
ตามระเบียบแบบแผนแตเพียงอยางเดียว ตองปรับกระบวนทัศนหรือฐานเช่ือ ฐานคิด ใน
การปฏิบัติราชการใหมคือ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน 
อาจเรียกกระบวนทัศนน้ีวา กระบวนทัศน “คาราชการ” 

 การทําความเขาใจใหลึกซึ้งถึงกระบวนทัศนของขาราชการควรตองเขาใจที่
ฐานเชื่อของกลุมขาราชการกอน   และฐานเชื่อที่มีอิทธิพลสูงสุดก็คือฐานเช่ือแบบปลงใจ
เช่ือหรือที่เรียกวาศรัทธา    โดยเฉพาะอยางยิ่งศรัทธาของบุคคลตอศาสนา      

 ศักยะที่มีอยูในตัวของบุคคลมีที่มาอยางไร ประกอบดวยอะไรบาง   ในที่น้ี 
จะกลาวถึงที่มาของศักยะในตัวบุคคลจากฐานเชื่อของศาสนาสําคัญ  คือศาสนาแบบ 
อเทวนิยม หรือศาสนาที่ไมมีพระเจา และแบบเทวนิยม หรือศาสนาที่มีพระเจา ทั้งองคเดียว
อยางศาสนาคริสต อิสลาม  และพระเจาหลายองคอยางศาสนาพราหมณ 

ศักยะตามทัศนะของกลุมอเทวนิยม 

 ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะหลักพุทธ ซ่ึงแบงพละหรือศักยะในตัวบุคคลเปน
สองประเภทใหญคือ  (1) กลุมพละอันเปนกําลังแฝงอยูในตนหรือพละในตัวบุคคล และ (2) 
ศักยภาพหรือพละในการดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ   ดังน้ี 
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1. ศักยะหรือพละในตัวบุคคล ประกอบดวย ความเชื่อ ความเพียร ความ
ระลึกได ความตั้งจิตม่ัน และความรูทั่วชัด  (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปญญา) 

2. ศักยภาพหรือพละในการดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมหว่ันตอภัยทุก
อยาง ประกอบดวย กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลังที่ทําแลวไมเกิดโทษ และกําลัง 
ยึดเหน่ียวมิตรหรือกําลังอันเปนวิธีการทํางานเปนทีม (ปญญา วิริยะ อนวัชชะ และ สังคห-
พละ) 

ศักยะตามทัศนะของกลุมเทวนิยม 

 คัมภีรไตรภูมิโลกวินิจฉัยกลาวถึงดินชนิดหนึ่งที่มีรสโอชะวางวนดิน พรหม
เกิดตัณหาอยากลองจึงไดเสพงวนดินน้ัน และติดในรสโอชะ จนทําใหกายของพรหมซึ่งมี
ลักษณะใสเหมือนอากาศ หรือมีลักษณะเปนลมปราณ  เกิดมีนํ้าหนักตามสสารที่เสพเขาไป
คือ งวนดิน   ยิ่งเสพก็ยิ่งทําใหเคลื่อนที่ไดชาลง ชาลง  จนไมสามารถเคลื่อนที่ไปไดรวดเร็ว
ดังมโนนึก ตองติดอยูบนพื้นดิน กลายเปนมนุษยอยูบนโลก  ศักยะของพรหมที่สําคัญคือ 
สติ ปญญา สมาธิ  ยังหลงเหลืออยูในตัวมนุษย  สวนศักยะที่เส่ือมหรือถอยไปก็คือ การ
เคลื่อนที่ไปตามจิตนึก 

 ไบเบิ้ล และอัลกูรอาน บัญญัติที่มาของมนุษยในโลกไวเหมือนกันทุก
ประการโดยกลาวถึงตรีเอกานุภาพของพระเจาไวตรงกันทั้งสองศาสนาคือ พระเจามีพลังที่
ยิ่งใหญ 3 ประการคือ 

1) พระเจามีพลังอํานาจทั้งมวลหรือ Omni Potent 
2) พระเจามคีวามรูทุกเรื่องหรือ Omni Science 
3) พระเจาอยูในทุกหนทุกแหง Omni Present 

 พระเจาสรางสรรพสิ่งในจักรวาล โดยพระเจาสรางมนุษยจากดิน (Humus) 
และพระองคไดเปาลมปราณ หรือในศาสนาคริสตเรียกวา พระวิญญาณของพระองค (Spirit) 
หรือในศาสนาอิสลามเรียกวา “โระฮ” (Roh) ลงไปในดินน้ันทําใหดินกลายเปนมนุษย 
(Human) 
 Human = Humus + Spirit 

 เพราะมีเพียงมนุษยเทานั้นที่มีบางสวนของพระวิญญาณอยูในตัวเอง 
พระองคจึงสั่งใหสรรพสิ่งที่พระองคสรางขึ้นจงนอบนอมตอมนุษย  แตส่ิงช่ัวรายหรือ
ซาตานในศาสนาคริสต  หรือเรียกวาซัยตอนในศาสนาอิสลาม ปฏิเสธพระเจาและยังมุงที่
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จะลอลวงมนุษยไปจนกวาฟาดินจะหาไมอีกดวย  มนุษยผูใดไมเช่ือฟงและไมศรัทธาใน
ความดีงามก็จะถูกลอลวงไปสูความชั่ว 

บุคคลใดไดรับพรจากพระเจามากก็จะมีพระวิญญาณทั้ง 3 ประการของ 
พระเจาในตนมากหรืออาจเรียกวา ศักยะที่ขาดไมไดในตัวบุคคลจะตองประกอบดวย ศักยะ 
3 ประการคือ 

1. มีสุขภาพกายแข็งแรง อันเปนพรจากพระวิญญาณที่เรียกวา Omni 
Potent ทําใหมนุษยสามารถใชความเพียรพยายามผลักดันเอาศักยะแฝงเรนในตนออกมา
ทํางานใหเกิดเปนผลงานใหประจักษหรือที่เรียกวาทําเปน   

2. มีความรูเฉลียวฉลาด อันเปนพรจากพระวิญญาณที่เรียกวา Omni 
Science ทําใหมนุษยสามารถคิดไดและคิดเปน 

3. มีความสามารถในการใชทั้งพลังกาย และพลังความรู ซ่ึงรวมเรียกวา 
สมรรถพล (Faculty) ไปเปนฐานในการปรับตัวเองใหสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ความสุข เรียกวาเปนความสามารถเชิงมนุษยสัมพันธ (Human Relation)  และมี
ความสามารถในการปรับตัวหรือครองตนใหอยูไดตามสถานการณ หรือความสามารถใน
การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change management) อันเปนพรจากพระวิญญาณที่
เรียกวา Omni Present คือสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม (Compete) หรือเปนศักยะ
ในการแขงขัน(Competition) 

 จากกระบวนทัศนหรือฐานเชื่อในศาสนาทั้งกลุมอเทวนิยม และเทวนิยม
สามารถสรุปสาระสําคัญที่ตรงกันคือ บุคคลมีสวนประกอบสองสวนคือ สวนที่เปนดินหรือ
สสาร กับสวนที่เปนพละหรือศักยภาพ โดยศักยภาพหลักที่ขาดไมได หากขาดแลวจะทําให
บุคคลไมสามารถทํางานตามปกติทั่วไปได เรียกวา Core Competence ประกอบดวย 
ศักยะในการคิด (Conceptual Potent) หรือกําลังปญญา   ศักยะในการทํางาน (Technical 
Potent) หรือกําลังความเพียร   ศักยะในการอยู/ทํางานรวมกับผูอื่น (Human Relation 
Potent) หรือกําลังยึดเหน่ียวมิตร ทํางานเปนทีม และศักยะในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Potent)       ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของผูวา
ราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และขาราชการที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตรของ
จังหวัดในกลุม 6.1 (หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และเลย)   ที่ทําการศึกษาชวงป 
2547  ที่ไดสอบถามถึงศักยภาพหลักที่ขาราชการไทยในยุคปฏิรูปจําเปนตองมี (นําเสนอ
ผลการศึกษา ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติคร้ังที่ 11 พ.ศ. 2548)  ผล
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การศึกษาพบวา ศักยะหลักที่จําเปนของขาราชการ ตามทัศนะของผูตอบแบบสัมภาษณ ที่
เห็นสอดคลองตรงกันคือ  คิดเปน  ทําเปน อยูเปน  และจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ศักยภาพรวมของขาราชการ 

 การปฏิบัติราชการของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการยึดผลสัมฤทธิ์ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสุข  การยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานจึงเปน
ศักยภาพที่สําคัญของขาราชการ ในขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางประชาชนกับ
ขาราชการจะมีลักษณะที่ฝายหนึ่ง คือขาราชการ มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในทางการ
ปกครองเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง  สามารถสั่งการหรือใชดุลพินิจใหเปนคุณเปนโทษตอ
ประชาชนได  ศักยภาพในการที่จะทําอยางไรจึงจะครองตนใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
ประชาชนไดอยางเหมาะสม จึงเปนอีกศักยภาพหนึ่งที่สําคัญ  

ในปจจุบัน คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดนําผลการศึกษาของบริษัท
ที่ปรึกษามาสรุปใหเห็นถึงศักยภาพรวมที่เปนศักยภาพแกน (Core Competence) 
ประกอบดวย  5 ประการ    แตเพ่ือใหเปนขอเสนอเปรียบเทียบในอีกทางหนึ่ง  จึงขอเสนอ
ศักยภาพรวมที่ขาราชการทั่วไปจําเปนตองมี (ไมเฉพาะขาราชการพลเรือน)  ตามกระบวน
ทัศนของคําวาขาราชการ และกระบวนทัศนทางศาสนา ตามที่กลาวมาขางตน ดังน้ี 

1. ศักยตามฐานเชื่อทางศาสนา ประกอบดวย 4 ศักยะหลัก คือ ศักยะใน
การคิด (Conceptual Potent) หรือกําลังปญญา   ศักยะในการทํางาน (Technical Potent) 
หรือกําลังความเพียร   ศักยะในการอยู/ทํางานรวมกับผูอื่น (Human Relation Potent) 
หรือกําลังยึดเหน่ียวมิตร ทํางานเปนทีม     และศักยะในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Potent)  หรือรวมเรียกวา คิดเปน ทําเปน อยูเปน จัดการการ
เปลี่ยนแปลงได 

2. ศักยภาพตามฐานเชื่อของความเปนขาราชการ ประกอบดวย ยึด
ประโยชนสุขของประชาชนเปนผลสัมฤทธิ์ของการครองตน หรือทําแลวไมเกิดโทษ (อนวัชชะ) 

 บทความนี้มุงเสนอแงคิดที่แตกตางเพื่อใชเปนฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน โดยยึดแนวทางใกลตัวที่สุดคือรากศัพทและฐานเชื่อทางศาสนา มาประมวล
อธิบาย ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเปนฐานนําไปสูความสมดุล ไมใหจมหรือโนม
เอียงไปดานใดดานหน่ึง ถือเปนการนําเสนอแบบยั่วเพ่ือแยง   และในขั้นตอไปหากมี
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ผูสนใจศึกษาตอเน่ืองก็จําเปนที่จะตองนําองคประกอบเหลานี้ไปจัดทํากรอบแนวทางใน
การวัด (Measurement Template) และนําไปประยุกตใชตอไป. 
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พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม (พิมพครั้งที่ 6) 
2532 .กรุงเทพ, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม (พิมพครั้งที่ 11) 
2546 .กรุงเทพ, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพครังที่ 6) 2539. 
กรุงเทพ, อักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พิมพครั้งที่ 1) 2546. 
กรุงเทพ, นานมีบุคสพับลิเคช่ันจํากัด 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพทปรัชยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ
ครั้งที่ 2) 2540. กรุงเทพ, หจก.อรุณการพิมพ 

Sen Amartaya Kumar. Development as Freedom.  1999, Oxford  University  Press  
Ulrich David. Human Resource Champion. 2005,  HBS Press 
 
 
 
 

 






