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การได้เป็นผูน้ ำ� นับเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการของมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นภารกิจทีท่ า้ ย
ท้าต่อความสามารถและท�ำให้ได้ใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ได้อย่างเต็มที่ แต่การที่องค์กรจะประสบความส�ำเร็จ
และก้าวไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนซึง่ จะเป็นเช่นนัน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ พนักงาน
ในองค์กรมีอิสระที่จะคิดและท�ำสิ่งต่างๆ ได้สามารถซักถามถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพหรือการบริหารงานหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสทดลองและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เราเรียกวิธีการนี้
ว่า Self –Empowerment คือการให้พนักงานมีอ�ำนาจในตัวเองมีอ�ำนาจในการตัดสินใจหรือท�ำสิ่งต่างๆ
โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป อีกมุมหนึ่งที่นักปกครองหรือผู้บริหารมักจะประสบปัญหาคือไม่สามารถดึง
เอาศักยภาพที่แท้จริงของคนในองค์กรออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของทุกองค์กรคือมีเวลาจ�ำกัดในการเรียนรูศ้ าสตร์การบริหารคนในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีทขี่ าดพีเ่ ลีย้ งต้อง
เสีย่ งตลอดเวลาเพราะกลยุทธ์ในการบริหารคนทีไ่ ด้ผลกับองค์กรหนึง่ อาจจะไม่ได้ผลกับอีกองค์กรหนึง่ กลยุทธ์
การบริหารคนทีไ่ ด้ผลในเวลาหนึง่ อาจจะไม่ได้ผลในบางช่วงเวลากลยุทธ์การบริหารคนทีไ่ ด้ผลส�ำหรับคนบาง
คนแต่คงจะใช้ไม่ได้ผลกับคนทุกคน
Empowerment คืออะไร
Em ส่งมอบ + อ�ำนาจด�ำเนินการ (Authority) การควบคุมผลส�ำเร็จของงาน(Accountability)
การส่งมอบ อ�ำนาจด�ำเนินการ ไปยังบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสใช้อ�ำนาจนั้นในการตัดสินใจจนท�ำให้
เขารู้สึก เป็นเจ้าของและควบคุมผลส�ำเร็จของงาน
ความหมายและค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
“EMPOWERMENT” หมายความว่า การให้อ�ำนาจการให้ความสามารถการท�ำให้สามารถ การ
อนุญาตหรือการเปิดโอกาส
“INFLUENCE” หมายความว่า อ�ำนาจชักจูงอ�ำนาจบังคับอ�ำนาจวาสนาหรืออิทธิพลซึ่งเกิดขึ้น
เมือ่ บุคคลคนหนึง่ หรือกลุม่ หนึง่ ท�ำให้มผี ลกระทบกระเทือนต่อการทีบ่ คุ คลอืน่ หรือกลุม่ อืน่ คิดหรือท�ำสิง่ หนึง่
สิ่งใด
“POWER” หมายความว่า ก�ำลังความสามารถหรืออ�ำนาจซึ่งเป็นศักยภาพที่บุคคลคนหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นหรือท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
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“AUTHORITY” หมายความว่าอ�ำนาจบังคับบัญชาเป็นอ�ำนาจพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งให้แก่บุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มหนึ่งอย่างเป็นทางการเพราะต�ำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทซึ่งมีอยู่ในองค์กรแห่งนั้นเช่น ผู้จัดการมี
อ�ำนาจบังคับบัญชาฝ่ายต่างๆในองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจบังคับบัญชาที่จะตัดสินใจเรื่อง
บางอย่างให้องค์กรแห่งนั้น
Empowerment Principles of Leadership
1. ปล่อยงานให้คนอื่นท�ำในสิ่งที่เขาท�ำได้
2. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงตัดสินใจท�ำ
3. ท�ำให้ผู้ร่วมทีมรับรู้เป้าหมายของทีมงาน
4. กระจายงานที่มีความท้าทาย เพื่อพัฒนาความสามารถ และให้บุคลากรมีอ�ำนาจด�ำเนินการ

5.
6.
7.
8.
9.

โค้ชงานเพื่อช่วยให้บุคลากรท�ำงานได้ส�ำเร็จ
ให้ก�ำลังใจและชื่นชมผลงานที่มีคุณภาพ หรือความพยายามในการท�ำงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และทักษะที่ตนรู้กับคนอื่น
เห็นคุณค่าให้ความเคารพ และไว้วางใจทุกๆคน
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ โดยไม่กล่าวโทษ ปฏิบัติตนดังเช่นสอนคนอื่น

อ�ำนาจตัดสินใจในการมอบหมายงาน

1. งานบางชนิดอาจต้องก�ำหนดให้อ�ำนาจตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆ อยู่ที่หัวหน้างาน
2. งานบางชนิดอาจต้องก�ำหนด ให้อ�ำนาจตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆ อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ
3. งานที่ต้องท�ำเป็นทีม ควรก�ำหนด ให้อ�ำนาจตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆ อยู่ที่หัวหน้าทีม
4. งานนอกเหนือจากนี้ ควรก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองได้มากทีส่ ดุ
5. งานที่มีการย้ายเข้าออกของบุคลากรบ่อย
6. งานที่มีการใช้บุคลากรชั่วคราว หรือบุคลากรใหม่จ�ำนวนมากท�ำให้ไม่สามารถอบรมให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอได้อย่างทันท่วงที
7. งานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�ำงานสูง
8. งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เชี่ยวชาญ
9. เพื่อเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีที่สมาชิกในทีมมีความเห็นไม่ตรงกัน
อุปสรรคในการมอบหมายงาน

ด้านผู้มอบหมาย – ผู้บังคับบัญชา
1. ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท�ำงานที่จะได้รับมอบหมายให้ได้ดีเท่าตนเอง
2. คิดไปเองว่าลูกน้องมีงานเต็มมืออยู่แล้ว
3. ไม่รู้ว่าเรื่องใดที่ควรมอบหมาย และเรื่องใดไม่ควรมอบหมาย
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ไม่รู้งานที่จะมอบหมายดีพอ จึงไม่รู้ว่าจะมอบหมายอย่างไร
ไม่มีแผนการมอบหมายงานที่ชัดเจน
ไม่อธิบายรายละเอียดให้ผู้รับมอบให้ชัดเจน ไม่สอนงาน
รู้สึกว่าการมอบงานบางส่วนเป็นการลดอ�ำนาจของตนเอง
กลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำไม่ส�ำเร็จ แล้วตนเองจะถูกต�ำหนิและตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี
ไม่อยากเสียเวลา ท�ำเองไปเลยเร็วกว่า ไม่ต้องเสียเวลามาตรวจสอบ
อยากให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีงานยุ่ง มีความรับผิดชอบมาก

ด้านผู้รับมอบงาน – ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. ขาดความเชื่อมั่นตนเอง
2. ขาดความรู้ ความสามารถไม่สามารถตัดสินใจโดยล�ำพัง
3. ไม่สอบถามรายละเอียดของงานให้เข้าใจเสียก่อน
4. ขาดทักษะในการพัฒนาตนเอง
5. ถูกต�ำหนิ กล่าวโทษเสมอเมื่อท�ำงานผิดพลาด
6. ไม่อยากเสี่ยงรับผิดชอบเพิ่ม จากงานที่ท�ำอยู่แล้วตามปกติ
ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
หัวหน้างาน
1. งานส�ำเร็จตามก�ำหนด เครียดน้อยลง ลูกทีมมีความพอใจ
2. บริหารเวลาได้ดีขึ้น มีเวลาท�ำงานส�ำคัญๆ หรือจ�ำเป็นมากขึ้น
3. เป็นการพัฒนาความสามารถในเชิงการบริหารของตน
ลูกน้อง
1. มีแรงจูงใจในการท�ำงาน
2. มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างประสบการณ์ในการท�ำงาน
3. รู้จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเอง
4. เคารพศรัทธาผู้บังคับบัญชา และมีสัมพันธภาพที่ดี
ประเภทของงานและลักษณะงานที่ไม่ควรมอบหมาย
1. งานเขียนนโยบาย
2. งานลับเฉพาะ
3. งานที่ให้คุณให้โทษขั้นสุดท้าย
4. งานที่ระบุว่าเป็นเรื่องเฉพาะ
5. งานจัดองค์กรหรือส่วนงาน
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ทัศนคติต่อการมอบหมายงานที่ผู้บังคับบัญชาควรมีต่อการน�ำไปปฏิบัติ
ทัศนคติต่อการไม่มอบหมายงาน
1. รู้สึกล�ำบากใจถ้าจะขอให้ลูกน้องท�ำงานแทน
2. คิดว่าลูกน้องขาดความรู้ที่จ�ำเป็น หรือเหมาะสมในการท�ำงานนั้น
3. คิดว่าสามารถท�ำงานเองเสร็จเร็วกว่า ที่จะอธิบายงานให้คนอื่นท�ำให้
4. คิดว่าลูกน้องขาดความรู้และประสบการณ์ ตนเองสามารถท�ำได้ดีกว่า
5. คิดว่าลูกน้องมีงานยุ่งมากอยู่แล้ว
6. หากมอบหมายงานให้ลูกน้อง อาจท�ำให้ตนเองสูญเสียอ�ำนาจในการควบคุม
7. หากลูกน้องท�ำงานผิดพลาดตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี
8. รู้สึกดีหากมีคนมองว่า ตนเองเป็นคนท�ำงานหนักกว่าปกติ
9. ไม่สบายใจที่ต้องพึ่งพาการใช้ดุลยพินิจ และการตัดสินใจของลูกน้อง
10. ไม่เข้าใจงานดีพอ ที่จะมอบหมายให้คนอื่นท�ำแทน
11. คิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมถ้าให้ลูกน้องท�ำงานบางอย่างแทน
ทัศนคติต่อการมอบหมายงาน
1. ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมอบหมายงานที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเอง ให้ลูกน้องท�ำแทน
ถ้าลูกน้องเข้าใจหลักข้อนี้ เขาก็จะไม่ปฏิเสธเมื่อถูกมอบหมายงาน
2. หากลูกน้องขาดความรู้ ที่เหมาะสมหรือที่จ�ำเป็นต่องานนั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บังคับ
บัญชาก�ำลังบกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ส�ำคัญของหัวหน้า
3. ความคิดดังกล่าวนั้นอาจถูกต้องและดูเหมือนเป็นวิธีการที่ดี แต่มีงานในลักษณะนี้มากมาย
เชียวหรือ
4. ถ้าลูกน้องขาดความรู้ความช�ำนาญ ต้องสนับสนุนให้เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
5. งานมาก จะช่วยให้ลูกน้องได้เรียนรู้เรื่อง “การจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน” และ “การ
บริหารเวลา” ได้ดีขึ้น
6. การควบคุมอาจน้อยลง แต่จะท�ำให้มีเวลามากขึ้น
7. การท�ำงานบนความเสีย่ ง อาจมีขอ้ ผิดพลาดบ้าง และการเรียนรูใ้ นการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็น
คุณสมบัติที่จ�ำเป็นเพื่อไปสู่ระดับที่สูง
8. การท�ำงานหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นการแบกรับงานมากโดยล�ำพังอาจเป็นจุดอ่อน
9. การให้ความไว้วางใจลูกน้อง เป็นทักษะของผูบ้ งั คับบัญชาจะช่วยพัฒนาให้ลกู น้องเกิดความพร้อม
มอบงานให้สร้างสรรค์
1. เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาลูกน้อง
2. เหมาะสมกับความสามารถแต่ละคน
3. มีแบบแผน ก�ำหนดเป้าหมายเวลาผู้รับผิดชอบ
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4.
5.
6.
7.

เปิดโอกาสให้ลูกน้องวางแผนการท�ำงานในรายละเอียดเอง
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุน
พร้อมจะแก้ปัญหา รับค�ำต�ำหนิแทนลูกน้อง
ให้ผลส�ำเร็จของงาน เป็นผลงานของลูกน้อง

ข้อควรค�ำนึงในการให้อ�ำนาจ
อย่า มอบงานเพราะงานล้นมือ(เร่งด่วน)
อย่า มอบงานให้คนเก่งเพียงคนเดียว
อย่า มอบงานซ�้ำซ้อน
อย่า ก้าวก่ายงานที่มอบหมายไปแล้ว
อย่า มอบงานขาดลอย
อย่า หวังผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะการมอบหมายครั้งแรก
อย่า เห็นแก่ตัว
สรุป

การมอบอ�ำนาจ (Empowerment) หมายถึงการแบ่งอ�ำนาจบางส่วนของผูบ้ ริหารให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาน�ำไปปฏิบตั ิ ตัดสินใจ เพือ่ เป็นการสร้างงานใหม่ให้สำ� เร็จและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ช่วยลดภาระของผูบ้ ริหาร
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวนไว้ส�ำหรับผู้บริหาร การให้อ�ำนาจจะต้องมีความเข้าใจและควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
บางประการ ดังนี้
1. บางคนหรือบางกลุ่มอาจไม่ต้องการได้รับอ�ำนาจ
2. การให้อำ� นาจแก่บางคนหรือบางกลุม่ อาจท�ำให้อกี บางคน บางกลุม่ มีอำ� นาจลดลง หรือถูกจ�ำกัด
3. การให้อ�ำนาจ อยู่ภายใต้ขอบเขตของการบริหาร บางครั้งอาจใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้บริหารที่ยึดแนวทางการมอบอ�ำนาจการตัดสินใจ หรือ Empowerment นั้น ต้องรู้จักการแบ่ง
ปันอ�ำนาจให้กับบุคคลอื่นได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อผลส�ำเร็จขององค์กร และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น รู้จักเชื้อเชิญบุคคลต่างๆ ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้จักการ
ให้เกียรติ ให้ความนับถือและเห็นคุณค่าของผู้อื่น และสร้างเครือข่ายกับบุคคลอื่นเช่นนี้มีส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ส่งผลให้คนเหล่านีไ้ ด้รบั ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและมีประสบการณ์เชิง
บวกต่อองค์กร ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานเหล่านั้นขึ้นแก่ทุกคนว่า องค์กรที่เรา
เคยคิดว่าเป็นของผู้บริหาร แท้จริงแล้วคือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ของพวกเรา
ทุกๆคน” นั่นเอง
เอกสารอ้างอิง
รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. มาเป็น “ผู้น�ำที่ EMPOWERMENT” กันเถอะ http://suthep.ricr.ac.th (ค้นเมื่อ
31 มีนาคม 2558)
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