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บทน�า

การได้เป็นผูน้�านบัเป็นสิง่ทีต้่องการของมนษุย์โดยธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่	เพราะเป็นภารกจิทีท้่าย

ท้าต่อความสามารถและท�าให้ได้ใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ได้อย่างเต็มที่	แต่การที่องค์กรจะประสบความส�าเร็จ

และก้าวไปสูเ่ป้าหมายทีต้ั่งไว้ได้ต้องอาศัยความร่วมมอืร่วมใจของทุกคนซึง่จะเป็นเช่นนัน้ได้กต่็อเมือ่พนกังาน

ในองค์กรมีอิสระที่จะคิดและท�าสิ่งต่างๆ	 ได้สามารถซักถามถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

คุณภาพหรือการบริหารงานหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสทดลองและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ	เราเรียกวิธีการนี้

ว่า	 Self	 –Empowerment	 คือการให้พนักงานมีอ�านาจในตัวเองมีอ�านาจในการตัดสินใจหรือท�าสิ่งต่างๆ

โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป	 อีกมุมหนึ่งที่นักปกครองหรือผู้บริหารมักจะประสบปัญหาคือไม่สามารถดึง

เอาศักยภาพท่ีแท้จริงของคนในองค์กรออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นความท้าทายที่ส�าคัญ

ของทกุองค์กรคอืมเีวลาจ�ากดัในการเรยีนรูศ้าสตร์การบรหิารคนในขณะเดียวกนัก็เป็นเวททีีข่าดพีเ่ลีย้งต้อง

เสีย่งตลอดเวลาเพราะกลยทุธ์ในการบรหิารคนทีไ่ด้ผลกบัองค์กรหนึง่อาจจะไม่ได้ผลกบัอกีองค์กรหนึง่กลยทุธ์

การบริหารคนท่ีได้ผลในเวลาหนึง่อาจจะไม่ได้ผลในบางช่วงเวลากลยทุธ์การบรหิารคนทีไ่ด้ผลส�าหรบัคนบาง

คนแต่คงจะใช้ไม่ได้ผลกับคนทุกคน

Empowerment คืออะไร

Em	ส่งมอบ	+	อ�านาจด�าเนินการ	 (Authority)	 การควบคุมผลส�าเร็จของงาน(Accountability)

การส่งมอบ	อ�านาจด�าเนินการ	ไปยังบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสใช้อ�านาจนั้นในการตัดสินใจจนท�าให้

เขารู้สึก	เป็นเจ้าของและควบคุมผลส�าเร็จของงาน

ความหมายและค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

“EMPOWERMENT”	 หมายความว่า	 การให้อ�านาจการให้ความสามารถการท�าให้สามารถ	 การ

อนุญาตหรือการเปิดโอกาส

“INFLUENCE”	 หมายความว่า	 อ�านาจชักจูงอ�านาจบังคับอ�านาจวาสนาหรืออิทธิพลซ่ึงเกิดข้ึน 

เมือ่บคุคลคนหนึง่หรอืกลุม่หนึง่ท�าให้มผีลกระทบกระเทอืนต่อการทีบ่คุคลอืน่หรอืกลุม่อืน่คดิหรอืท�าสิง่หนึง่

สิ่งใด

“POWER”	 หมายความว่า	 ก�าลังความสามารถหรืออ�านาจซ่ึงเป็นศักยภาพท่ีบุคคลคนหนึ่งหรือ

กลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นหรือท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด	
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“AUTHORITY”	หมายความว่าอ�านาจบังคับบัญชาเป็นอ�านาจพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งให้แก่บุคคลหนึ่ง

หรือกลุ่มหนึ่งอย่างเป็นทางการเพราะต�าแหน่งหน้าที่หรือบทบาทซึ่งมีอยู่ในองค์กรแห่งนั้นเช่น	 ผู้จัดการมี

อ�านาจบังคับบัญชาฝ่ายต่างๆในองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจบังคับบัญชาที่จะตัดสินใจเรื่อง

บางอย่างให้องค์กรแห่งนั้น

Empowerment Principles of Leadership

1.		 ปล่อยงานให้คนอื่นท�าในสิ่งที่เขาท�าได้

2.		 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงตัดสินใจท�า

3.		 ท�าให้ผู้ร่วมทีมรับรู้เป้าหมายของทีมงาน

4.		 กระจายงานที่มีความท้าทาย	เพื่อพัฒนาความสามารถ	และให้บุคลากรมีอ�านาจด�าเนินการ

5.		 โค้ชงานเพื่อช่วยให้บุคลากรท�างานได้ส�าเร็จ

6.		 ให้ก�าลังใจและชื่นชมผลงานที่มีคุณภาพ	หรือความพยายามในการท�างาน

7.		 แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และทักษะที่ตนรู้กับคนอื่น

8.		 เห็นคุณค่าให้ความเคารพ	และไว้วางใจทุกๆคน

9.		 ให้การสนับสนุน	ช่วยเหลือ	โดยไม่กล่าวโทษ	ปฏิบัติตนดังเช่นสอนคนอื่น

อ�านาจตัดสินใจในการมอบหมายงาน

1.		 งานบางชนิดอาจต้องก�าหนดให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่หัวหน้างาน

2.		 งานบางชนิดอาจต้องก�าหนด	ให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ

3.		 งานที่ต้องท�าเป็นทีม	ควรก�าหนด	ให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่หัวหน้าทีม

4.		 งานนอกเหนอืจากนี	้ควรก�าหนดให้ผูป้ฏบิติังานสามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเองได้มากทีส่ดุ

5.		 งานที่มีการย้ายเข้าออกของบุคลากรบ่อย	

6.		 งานท่ีมีการใช้บุคลากรช่ัวคราว	 หรือบุคลากรใหม่จ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถอบรมให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอได้อย่างทันท่วงที

7.		 งานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�างานสูง	

8.		 งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน	ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เชี่ยวชาญ

9.		 เพื่อเป็นผู้ชี้ขาด	ในกรณีที่สมาชิกในทีมมีความเห็นไม่ตรงกัน

อุปสรรคในการมอบหมายงาน

ด้านผู้มอบหมาย – ผู้บังคับบัญชา

1.		 ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท�างานที่จะได้รับมอบหมายให้ได้ดีเท่าตนเอง
2.		 คิดไปเองว่าลูกน้องมีงานเต็มมืออยู่แล้ว

3.		 ไม่รู้ว่าเรื่องใดที่ควรมอบหมาย	และเรื่องใดไม่ควรมอบหมาย
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4.		 ไม่รู้งานที่จะมอบหมายดีพอ	จึงไม่รู้ว่าจะมอบหมายอย่างไร

5.	 	ไม่มีแผนการมอบหมายงานที่ชัดเจน

6.		 ไม่อธิบายรายละเอียดให้ผู้รับมอบให้ชัดเจน	ไม่สอนงาน

7.		 รู้สึกว่าการมอบงานบางส่วนเป็นการลดอ�านาจของตนเอง

8.		 กลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท�าไม่ส�าเร็จ	แล้วตนเองจะถูกต�าหนิและตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี

9.		 ไม่อยากเสียเวลา	ท�าเองไปเลยเร็วกว่า	ไม่ต้องเสียเวลามาตรวจสอบ

10.	 อยากให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีงานยุ่ง	มีความรับผิดชอบมาก

ด้านผู้รับมอบงาน – ผู้ใต้บังคับบัญชา

1.		 ขาดความเชื่อมั่นตนเอง

2.		 ขาดความรู้	ความสามารถไม่สามารถตัดสินใจโดยล�าพัง

3.		 ไม่สอบถามรายละเอียดของงานให้เข้าใจเสียก่อน

4.		 ขาดทักษะในการพัฒนาตนเอง

5.	 ถูกต�าหนิ	กล่าวโทษเสมอเมื่อท�างานผิดพลาด

6.		 ไม่อยากเสี่ยงรับผิดชอบเพิ่ม	จากงานที่ท�าอยู่แล้วตามปกติ

ประโยชน์ของการมอบหมายงาน

หัวหน้างาน

1.		 งานส�าเร็จตามก�าหนด	เครียดน้อยลง	ลูกทีมมีความพอใจ	

2.		 บริหารเวลาได้ดีขึ้น	มีเวลาท�างานส�าคัญๆ	หรือจ�าเป็นมากขึ้น

3.		 เป็นการพัฒนาความสามารถในเชิงการบริหารของตน

ลูกน้อง

1.		 มีแรงจูงใจในการท�างาน

2.		 มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ	สร้างประสบการณ์ในการท�างาน

3.		 รู้จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเอง

4.		 เคารพศรัทธาผู้บังคับบัญชา	และมีสัมพันธภาพที่ดี

ประเภทของงานและลักษณะงานที่ไม่ควรมอบหมาย

1.		 งานเขียนนโยบาย

2.	 งานลับเฉพาะ

3.		 งานที่ให้คุณให้โทษขั้นสุดท้าย

4.		 งานที่ระบุว่าเป็นเรื่องเฉพาะ

5.		 งานจัดองค์กรหรือส่วนงาน
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ทัศนคติต่อการมอบหมายงานที่ผู้บังคับบัญชาควรมีต่อการน�าไปปฏิบัติ

ทัศนคติต่อการไม่มอบหมายงาน

1.		 รู้สึกล�าบากใจถ้าจะขอให้ลูกน้องท�างานแทน

2.		 คิดว่าลูกน้องขาดความรู้ที่จ�าเป็น	หรือเหมาะสมในการท�างานนั้น

3.		 คิดว่าสามารถท�างานเองเสร็จเร็วกว่า	ที่จะอธิบายงานให้คนอื่นท�าให้

4.		 คิดว่าลูกน้องขาดความรู้และประสบการณ์	ตนเองสามารถท�าได้ดีกว่า

5.		 คิดว่าลูกน้องมีงานยุ่งมากอยู่แล้ว

6.		 หากมอบหมายงานให้ลูกน้อง	อาจท�าให้ตนเองสูญเสียอ�านาจในการควบคุม

7.		 หากลูกน้องท�างานผิดพลาดตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี

8.		 รู้สึกดีหากมีคนมองว่า	ตนเองเป็นคนท�างานหนักกว่าปกติ

9.		 ไม่สบายใจที่ต้องพึ่งพาการใช้ดุลยพินิจ	และการตัดสินใจของลูกน้อง

10.		ไม่เข้าใจงานดีพอ	ที่จะมอบหมายให้คนอื่นท�าแทน

11.	 คิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมถ้าให้ลูกน้องท�างานบางอย่างแทน

ทัศนคติต่อการมอบหมายงาน

1.		 ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ	 ต้องมอบหมายงานท่ีไม่จ�าเป็นต้องท�าเอง	 ให้ลูกน้องท�าแทน

ถ้าลูกน้องเข้าใจหลักข้อนี้	เขาก็จะไม่ปฏิเสธเมื่อถูกมอบหมายงาน

2.		 หากลูกน้องขาดความรู้	 ที่เหมาะสมหรือที่จ�าเป็นต่องานนั้น	 ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้บังคับ

บัญชาก�าลังบกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	ที่ส�าคัญของหัวหน้า

3.		 ความคิดดังกล่าวนั้นอาจถูกต้องและดูเหมือนเป็นวิธีการที่ดี	 แต่มีงานในลักษณะนี้มากมาย

เชียวหรือ

4.		 ถ้าลูกน้องขาดความรู้ความช�านาญ	ต้องสนับสนุนให้เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

5.		 งานมาก	 จะช่วยให้ลูกน้องได้เรียนรู้เรื่อง	 “การจัดล�าดับความส�าคัญของงาน”	 และ	 “การ

บริหารเวลา”	ได้ดีขึ้น

6.		 การควบคุมอาจน้อยลง	แต่จะท�าให้มีเวลามากขึ้น

7.		 การท�างานบนความเสีย่ง	อาจมข้ีอผดิพลาดบ้าง	และการเรยีนรูใ้นการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่เป็น

คุณสมบัติที่จ�าเป็นเพื่อไปสู่ระดับที่สูง

8.		 การท�างานหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	เป็นการแบกรับงานมากโดยล�าพังอาจเป็นจุดอ่อน

9.		 การให้ความไว้วางใจลกูน้อง	เป็นทกัษะของผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยพฒันาให้ลกูน้องเกิดความพร้อม

มอบงานให้สร้างสรรค์

1.		 เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาลูกน้อง

2.		 เหมาะสมกับความสามารถแต่ละคน

3.		 มีแบบแผน	ก�าหนดเป้าหมายเวลาผู้รับผิดชอบ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 349

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 4.		 เปิดโอกาสให้ลูกน้องวางแผนการท�างานในรายละเอียดเอง

	 5.		 ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุน

	 6.		 พร้อมจะแก้ปัญหา	รับค�าต�าหนิแทนลูกน้อง

	 7.		 ให้ผลส�าเร็จของงาน	เป็นผลงานของลูกน้อง

 ข้อควรค�านึงในการให้อ�านาจ

	 อย่า	มอบงานเพราะงานล้นมือ(เร่งด่วน)

	 อย่า	มอบงานให้คนเก่งเพียงคนเดียว

	 อย่า	มอบงานซ�้าซ้อน

	 อย่า	ก้าวก่ายงานที่มอบหมายไปแล้ว

	 อย่า	มอบงานขาดลอย

	 อย่า	หวังผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะการมอบหมายครั้งแรก

	 อย่า	เห็นแก่ตัว

สรุป

การมอบอ�านาจ	(Empowerment)	หมายถงึการแบ่งอ�านาจบางส่วนของผูบ้รหิารให้กบัผูใ้ต้บงัคบั

บญัชาน�าไปปฏบิตั	ิตดัสนิใจ	เพือ่เป็นการสร้างงานใหม่ให้ส�าเรจ็และรวดเรว็ยิง่ขึน้	ช่วยลดภาระของผูบ้รหิาร	

ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวนไว้ส�าหรับผู้บริหาร	การให้อ�านาจจะต้องมีความเข้าใจและควรค�านึงถึงข้อจ�ากัด

บางประการ	ดังนี้

1.		 บางคนหรือบางกลุ่มอาจไม่ต้องการได้รับอ�านาจ

2.		 การให้อ�านาจแก่บางคนหรอืบางกลุม่อาจท�าให้อกีบางคน	บางกลุม่มอี�านาจลดลง	หรอืถกูจ�ากดั

3.		 การให้อ�านาจ	อยู่ภายใต้ขอบเขตของการบริหาร	บางครั้งอาจใช้กฎระเบียบ	ข้อบังคับ

ผู้บริหารที่ยึดแนวทางการมอบอ�านาจการตัดสินใจ	หรือ	Empowerment	นั้น	ต้องรู้จักการแบ่ง

ปันอ�านาจให้กับบุคคลอื่นได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จขององค์กร	 และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดขึ้น	รู้จักเชื้อเชิญบุคคลต่างๆ	ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า	ผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้จักการ

ให้เกียรติ	ให้ความนับถือและเห็นคุณค่าของผู้อื่น	และสร้างเครือข่ายกับบุคคลอื่นเช่นนี้มีส่วนส�าคัญยิ่งที่จะ

ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั	ส่งผลให้คนเหล่านีไ้ด้รบัความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องและมปีระสบการณ์เชงิ

บวกต่อองค์กร	 ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานเหล่านั้นข้ึนแก่ทุกคนว่า	 องค์กรท่ีเรา

เคยคิดว่าเป็นของผู้บริหาร	แท้จริงแล้วคือ	“ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Community)	ของพวกเรา

ทุกๆคน”	นั่นเอง
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รศ.สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์.	มาเป็น	“ผู้น�าที่	EMPOWERMENT”	กันเถอะ	http://suthep.ricr.ac.th	(ค้นเมื่อ	

31	มีนาคม	2558)



Vol.4 No.2 July – December 2015350

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เนตร์พัณณา	ยาวิราช.	(2546).	ภาวะผู้น�าและผู้น�าเชิงกลยทธุ์.	บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพลสจ�ากัด	:	กรุงเทพฯ.

www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdfdoc	(ค้นเมื่อ	27	มีนาคม	2558)

http://www.person.rtaf.mi.th/doc	(ค้นเมื่อ	15	มกราคม	2558	เวลา	16.30	น.

http://advisor.anamai.moph.go.th.	EMPWERMENT.	รศ.นพ.	เมอืงทอง	เขมมณ	ี(ค้นเมือ่		20	พฤษภาคม	

2558)


