การมอบอํานาจ (EMPOWERMENT)
สุ มาลี ทองดี *

บทนํา
การที่องค์กรจะประสบความสําเร็ จและก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจ
ของทุกคน ซึ่ งจะเป็ นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อ พนักงานในองค์กรมีอิสระที่จะคิดและทําสิ่ งต่างๆได้ สามารถ
ซักถามถึงนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรื อการบริ หารงาน หรื อแม้กระทัง่ ได้มีโอกาส
ทดลองและประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ เราเรี ยกวิธีการนี้ ว่า Self -Empowerment คือการให้พนักงานมีอาํ นาจ
ในตัวเอง มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ หรื อทําสิ่ งต่างๆโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิทุกครั้งไป ผูบ้ ริ หารจะต้อง มี
ความเชื่อมัน่ ในพนักงานของตนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการของ
องค์กร โดยที่ฝ่ายบริ หารรับฟังและนําความคิดของเขามาใช้ดว้ ย ซึ่งจะทําให้พนักงานได้ใช้ความคิดความ
อ่าน ประสบการณ์ การหยัง่ รู ้ และความคิดสร้างสรรค์ของเขาเองเพื่อช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุ งและ
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ใครก็ตามที่เคยเป็ นผูบ้ ริ หาร กําลังเป็ น หรื ออาจจะได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับใด
ก็ตาม ปั ญหาประจําตําแหน่ งอย่างหนึ่ งที่มกั จะได้รับมาพร้อมกับตําแหน่ งหน้าที่และผลตอบแทน คือ
ปั ญหาการบริ หารคน ผูบ้ ริ หารทุกคนย่อมหลีกหนี ไม่พน้ คําว่าคน และการบริ หารคน ถือเป็ นความสามารถ
เฉพาะตัว ไม่สามารถถ่ายทอดหรื อมรดกตกทอดได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารทุกคนจําเป็ นต้องศึกษาด้วยตัวเอง ไม่มี
ยาสู ตรไหนที่กินเข้าไปแล้วจะเพิ่มความสามารถในการบริ หารคนได้ภายในชัว่ ข้ามคืน ผูบ้ ริ หารหลายคน
เสี ยเวลากับการบริ หารคนไปมาก เลยทําให้พลาดโอกาสในการใช้เวลาเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรในด้าน
อื่นๆ ไป ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ หารทุกคน จะมีช่วงเวลาสู ญเสี ยสําหรับการเริ่ มต้นในการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาคน
ในองค์กร ถ้าเป็ นกระบวนการผลิต เวลาที่สูญเสี ยเปรี ยบเสมือนของเสี ยที่เกิ ดจากช่ วงเวลาที่เริ่ มเดิ น
เครื่ องจักร (Start Run) เนื่ องจากปริ มาณวัตถุดิบที่เข้ามายังไม่มากพอ หรื อเนื่ องจากการปรับลักษณะ
พึงประสงค์ต่างๆ ยังไม่นิ่งในอีกมุมหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารมักจะประสบปั ญหาคือ ไม่ สามารถดึงเอาศักยภาพ ที่
แท้ จริงของคนในองค์ กรออกมาใช้ งานได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิภาพ ดังนั้นความท้าทายที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หาร
ทุกองค์กรคือ มีเวลาจํากัดในการเรี ยนรู ้ศาสตร์การบริ หารคนในขณะเดียวกันก็เป็ นเวที ที่ขาด พี่เลี้ยงต้อง
เสี่ ยงตลอดเวลา เพราะกลยุทธ์ในการบริ หารคนที่ได้ผลกับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับ อีกองค์กรหนึ่ ง
กลยุทธ์การบริ หารคนที่ได้ผลในเวลาหนึ่ งอาจจะไม่ได้ผลในบางช่วงเวลา กลยุทธ์การบริ หารคนที่ได้ผล
สําหรั บคนบางคน แต่ คงจะใช้ไม่ได้ผลกับคนทุกคน (http://www.person.rtaf.mi.th/doc (ค้นเมื่ อ 15
มกราคม 2551 เวลา 16.30 น.)
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ดังนั้น การดึ งเอาศักยภาพในตัวบุคคลออกมาให้มากที่ สุดจึ งเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ น นําไปสู่ การมอบ
อํานาจหน้าที่หรื อการกระจายอํานาจ (Empowerment) เพื่อให้ให้การดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
ความหมายและคําศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
"EMPOWERMENT" หมายความว่า การให้อาํ นาจ การให้ความสามารถ การทําให้สามารถ
การอนุญาต หรื อการเปิ ดโอกาสให้ (http://th.wikipedia.org ค้นเมื่อ 3 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น.)
"INFLUENCE" หมายความว่า อํานาจชักจูง อํานาจบังคับ อํานาจวาสนา หรื ออิทธิพล ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลคนหนึ่ง หรื อกลุ่มหนึ่ง ทําให้มีผลกระทบกระเทือน ต่อการที่บุคคลอื่น หรื อกลุ่มอื่นคิด หรื อทํา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใด (www.joe.org ค้นเมื่อ 6 เมษายน 2551 เวลา 17.00 น.)
"POWER" หมายความว่า กําลัง ความสามารถ หรื ออํานาจ ซึ่งเป็ นศักยภาพ ที่บุคคลคนหนึ่ง หรื อ
กลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น หรื อกลุ่มอื่น หรื อทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด(www.joe.org ค้นเมื่อ 6 เมษายน 2551
เวลา 17.00 น.)
"AUTHORITY" หมายความว่า อํานาจบังคับบัญชา เป็ นอํานาจพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งให้แก่บุคคล
หนึ่ ง หรื อกลุ่มหนึ่ งอย่างเป็ นทางการ เพราะตําแหน่งหน้าที่ หรื อบทบาท ซึ่ งมีอยูใ่ นองค์กรแห่ งนั้น เช่น
ผูจ้ ดั การ มีอาํ นาจบังคับบัญชาฝ่ ายต่างๆ ในองค์กร หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจบังคับบัญชา ที่จะ
ตัดสิ นใจเรื่ องบางอย่าง ให้องค์กรแห่ งนั้น (http://advisor.anamai.moph.go.th. EMPWERMENT. รศ.
นพ.เมืองทอง เขมมณี (ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.)
สรุ ป การมอบอํานาจ(Empowerment) หมายถึง การแบ่งอํานาจของคุณกับบุคคลที่คุณมีอาํ นาจ
เหนือสมาชิก ทีมงานได้รับมอบอํานาจตัดสิ นใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็ นสิ่ งที่สงวนไว้สาํ หรับผูบ้ ริ หาร
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการมอบอํานาจหน้ าที่
อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง ความถูกต้องชอบธรรมในการสั่งการให้พนักงานปฎิบตั ิตาม
คําสั่งได้ อํานาจหน้าที่มีอิทธิ พลต่อการสั่งการและมอบหมายงานให้ผอู ้ ื่นและมีอาํ นาจในการใช้ทรัพยากร
ได้เพื่อให้การทํางานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร พนักงานจะยอมรั บในอํานาจหน้าที่ เมื่ อมี การ
ยอมรับสภาพดังต่อไปนี้ (เคนบลอง ชาร์ด และคณะ: 2544)
1. พนักงานเข้าใจในคําสัง่ มีการสื่ อสารที่ดีเข้าใจชัดเจน
2. พนักงานเชื่อว่าคําสัง่ นั้นสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. พนักงานได้รับผลประโยชน์จากการทํางานตามที่ได้รับมอบหมายไม่เสี ยผลประโยชน์ส่วนตัว
4. พนักงานมีความสามารถที่จะทํางานได้สาํ เร็ จ และมีสภาพที่พร้อมจะทํางานได้
Chester Barnard (อ้างถึงใน เคนบลอง ชาร์ด และคณะ, 2544). เชื่อว่าการยอมรับในอํานาจหน้าที่
เกิดจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ นอกจากนี้เขายังเสนอว่าอํานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารจะเกิดขึ้นในระยะ
ยาวหากผูบ้ ริ หารรู ้จกั ใช้ประโยชน์จากการสื่ อสารและความคุน้ เคยกับพนักงาน พนักงานแต่ละคนได้รับ
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การสื่ อสารอย่างเป็ นทางการในการมอบหมายงานและคําสั่งอย่างเป็ นทางการ สายการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานโดยตรง มีสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการสื่ อสารที่ดี
ผูบ้ ริ หารใช้อาํ นาจหน้าที่อย่างเหมาะสมซึ่งเขาได้กล่าวไว้วา่ ความสํ าเร็จของผู้นําทางการบริหาร (Authority
should be equal to responsibility) หมายถึง อํานาจหน้ าที่เท่ ากับความรับผิดชอบ หมายความว่า ผูบ้ ริ หารที่
ใช้อาํ นาจหน้าที่ในการสั่งการหรื อการมอบหมายงานไปเพียงใด ย่อมต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเท่าๆ
กับอํานาจหน้าที่ของตนรับผิดชอบในความสําเร็ จ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น โดยจะโยนความรับผิดชอบไปให้
ผูอ้ ื่นไม่ได้
เห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) มากมาย
หลายประการโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีภาระงานมากผูบ้ ริ หารไม่สามารถรับภาระงานทั้งหมดได้
จําเป็ นต้องมอบอํานาจให้บุคคลผูท้ าํ หน้าที่รองลงมาหรื อผูช้ ่วยหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
แทนโดยผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ อบอํานาจให้ การมอบอํานาจนี้ ควบคู่ไปกับการมอบความรับผิดชอบให้แก่ผูท้ ี่
ได้รับ ความไว้วางใจให้รับภารกิจหน้าที่น้ นั ผูร้ ับมอบอํานาจจะสามารถดําเนิ นการและตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
งานได้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยหลักการที่เรี ยกว่า “การกระจายอํานาจ” (Decentralization) จึงเป็ นที่มาของการ
มอบอํานาจ(Reasons for Empowerment)โดยที่องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการมอบอํานาจ คือ ผูน้ าํ
สามารถทํางานอื่ น ที่ สร้ างสรรค์องค์ก รให้มี ประสิ ทธิ ภ าพ มากขึ้ น การมอบอํา นาจมี ประโยชน์อย่าง
มหาศาลเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ (วารสารแรงงานสัมพันธ์ฉบับ, 2547)
1. การมอบอํานาจเป็ นการสร้างแรงจูงใจอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจในการ
ทํางานให้เกิ ดผลสําเร็ จคนส่ วนใหญ่ปรารถนาที่จะทํางานที่ดีและการมอบอํานาจช่ วยให้พนักงานได้ใช้
ความสามารถในการทํางานให้สาํ เร็ จเป็ นการจูงใจภายในที่ทาํ ให้เกิดการรับรู ้ถึงศักยภาพส่ วนบุคคลได้เป็ น
อย่างดี
2. การมอบอํานาจช่วยเพิ่มพลังให้แก่องค์กร กล่าวได้ว่าผูน้ าํ ที่ให้อาํ นาจแก่พนักงานคือ
การที่ผนู ้ าํ ได้แบ่งปันอํานาจที่มีอยูแ่ ก่ผอู ้ ื่น ทําให้เกิดพื้นฐานอํานาจอย่างกว้างขวาง การให้อิสระแก่พนักงาน
ในการควบคุมการทํางานของตนเองทําให้พนักงานรู ้สึกทํางานท้าทายความสามารถและความสามารถใน
การบรรลุขอ้ จํากัดต่างๆ
3. ประโยชน์ที่ผนู ้ าํ ได้รับจากการมอบอํานาจ คือการที่พนักงานมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จ
ขององค์กร ผูน้ าํ สามารถอุทิศเวลาให้แก่องค์กรได้มากขึ้น ในการสร้างวิสยั ทัศน์และการคิดริ เริ่ มในภาพรวม
ขององค์กรการมอบอํานาจทําให้ผนู ้ าํ ตอบสนองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้รวดเร็ วกว่าเพราะมีเวลาในการ
ริ เริ่ ม สิ่ งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่
องค์ ประกอบของการมอบอํานาจ(Elements of Empowerment) ที่สามารถทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็ จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ (เคนบลอง ชาร์ด และคณะ, 2544)
1. พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานนั้น พนักงานมีความเข้าใจในการทํางานและ
ข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานนั้นได้
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2. พนักงานได้รับความรู ้และทักษะในการทํางาน ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายได้
องค์กรมีการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้และทักษะที่ใช้ในการทํางาน ความรู ้และทักษะเหล่านั้นช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพในการทํางานได้มากขึ้น
3. พนักงานมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแทนได้ การทํางานในสภาพการแข่งขันในทุกวันนี้
คือการให้พนักงานมีอาํ นาจเพียงพอในการทํางานและการทํางานตามทิศทางขององค์กรโดยมีการควบคุม
ตนเอง
4. พนักงานเข้าใจความหมาย ความสําคัญของผลที่เกิดจากการทํางานที่ได้รับอํานาจมา
ทําให้พนักงานเห็นความสําคัญและผลของการทํางาน ทําให้พนักงานทํางานปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะทําให้บรรลุผมสําเร็ จ
5. พนักงานได้รับรางวัลจากการทํางาน การให้รางวัลแก่พนักงานอยู่บนพื้นฐานของ
ความสําเร็ จขององค์กร การได้รับกําไรมากขึ้นหมายถึงการที่พนักงานได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น มีการ
แบ่ ง ปั นผลกํา ไรให้แ ก่ พ นัก งาน รางวัล จึ ง เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ อย่า งหนึ่ ง ในการมอบอํา นาจให้แ ก่
พนักงานที่พนักงานจะได้รับจากการทํางาน
จากองค์ประกอบของการมอบอํานาจข้างต้น องค์กรจะต้องยึดหลักในการมอบอํานาจโดยคํานึงถึง
หลักการที่เกี่ยวกับ “ตัวผู้รับมอบ” ว่าจะต้อง 1) มอบงานที่ถนัดหรื อมีความรู ้มีความสามารถ 2) มอบให้
พอดีกบั ความสามารถและประสบการณ์ของผูร้ ับมอบ 3) สร้างบรรยากาศที่ดีและใช้วิธีการมอบหมายที่
เหมาะสม 4) ผูร้ ับมอบต้องยินยอมเต็มใจที่จะทํา 5) มอบแล้วต้องควบคุมดูแลติดตามผล และ “หลักการที่
เกี่ยวกับงานที่ควรมอบ และไม่ ควรมอบ” ผูบ้ ริ หารจะต้องมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมอบได้ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องไม่ทาํ งานเองนอกจาก 1)งานด้านนโยบาย 2) การวางแผนงาน
3) งานลับเฉพาะ 4) งานที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้ทาํ เองโดยเฉพาะ หรื อตามกฎหมายระเบียบแบบแผนระบุว่า
ต้องทําเอง หรื องานที่ระบุตวั บุคคล และ 5) งานอื่นที่มีความสําคัญเป็ นพิเศษ โดยมีลกั ษณะของการมอบ
อํานาจหน้าที่ ดังนี้ (เนตร์พณั ณา ยาวิราช, 2546)
1. เป็ นการโอนหรื อให้อาํ นาจหน้าที่ หรื อผลักอํานาจหน้าที่ไปให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิงานแทน
ไม่ใช่ เป็ นการให้อาํ นาจเด็ดขาดไปเลย แต่เป็ นการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ให้แก่ผรู ้ ับมอบที่จะปฏิบตั ิงานผู ้
มอบอํานาจ มีสิทธิ จะเรี ยก หรื อถอนคืนได้ การให้อาํ นาจหรื อโอนอํานาจหน้าที่เป็ นการชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง
พอเหมาะที่จะปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จไปได้เท่านั้นไม่ใช่ให้ถาวรตลอดไป
2. ทําให้ผรู ้ ับมอบอํานาจหน้าที่เกิดอํานาจ มีภาระความรับผิดชอบร่ วมกับผูน้ าํ ตามส่ วนที่
ได้รับมอบหมาย
3. อํานาจหน้าที่ที่รับมอบจะมีลกั ษณะลดหลัน่ ตามลําดับสายการบังคับบัญชา
4. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบให้ตอ้ งได้สดั ส่ วนสมดุลย์กนั
5. เมื่อมอบอํานาจหน้าที่แล้วผูม้ อบยังต้องรับผิดชอบในผลงานความผิดพลาดเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้น
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ในการมอบอํานาจ (EMPOWERMENT)นอกจากจะต้องคํานึ งถึงตัวผูร้ ับมอบอํานาจ และลักษณะ
งานที่ควรจะมอบฯ แล้วยังต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้อาํ นาจให้มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นเสี ยก่อน จึงจะทําให้การ
มอบอํานาจได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยกลยุทธ์ในการใช้อาํ นาจให้มีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น ดังต่อไปนี้คือ (อาร์
เธอร์ อาร์, เพลล์ แปลและเรี ยบเรี ยงโดย สุ นนั ทา วัฒนาคงทอง: 2542)
1. กลยุทธ์ ใช้ ตําแหน่ งหน้ าที่ ในการมีอทิ ธิพลต่ อผู้อนื่ ซึ่งด้านทหาร จะเป็ นการออกคําสั่ง
แต่ดา้ นพลเรื อน มักจะเป็ นการขอร้อง หรื อการเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งานเสร็ จสิ้ นไป
2. กลยุทธ์ การผลักดัน หรือ "PUSH" STRATEGIES โดยใช้วิธีการข่มขู่ ซึ่งจะมีอิทธิพล
มากน้อย ขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งหน้าที่ และทรัพยากร ที่มีความสามารถควบคุมได้ การใช้กลยุทธ์แบบนี้ ถ้าใช้
พรํ่าเพรื่ อไป จะทําให้เกิดบรรยากาศแห่ งความกลัว และความไม่ไว้วางใจกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ การไม่เชื่อฟั ง
การทํางานที่ไม่ได้ผล และความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลในองค์กรได้
3. กลยุทธ์ การให้ รางวัล หรือ "PULL" OR "REWARD" STRATEGIES เป็ นการสร้าง
อิทธิ พล โดยการให้รางวัล ในลักษณะต่างๆ เช่น เป็ นวัตถุสิ่งของ เป็ นคําชมเชย เป็ นการยอมรับความสําเร็ จ
หรื อการให้กาํ ลังใจเหล่านี้ เป็ นต้น ซึ่ งถ้าปราศจากความเป็ นธรรม ในการให้แล้ว จะก่อให้เกิดความอิจฉา
ริ ษยา หรื อไม่พอใจ ซึ่งกันและกัน
4. กลยุทธ์ เกลีย้ กล่ อม หรือชั กชวน หรือ PERSUASION STRATEGIES โดยใช้เหตุผล
ทําให้เชื่อถือ และปฏิบตั ิตาม ซึ่งอาจถูกแปลความหมายไปในทางที่ผดิ ว่า เป็ นการผลักดันบังคับ กดขี่ให้ทาํ ก็
ได้ นอกจากนั้น การเกลี้ยกล่อม หรื อชักชวน อาจเชื่อมโยง กับการต่อรอง หรื อการให้รางวัลก็ได้
5. กลยุทธ์ การเตรียมการ หรือ PREPARATORY STRATEGIES เพื่อการมีอิทธิ พลใน
วันข้างหน้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การช่วยเหลือ โดยหวังว่า จะนําไปสู่ การยอมรับอิทธิพล ที่จะมี
ต่อกันในวันข้างหน้า
6. กลยุทธ์ การป้ องกัน หรือ PREVENTIVE STRATEGIES เป็ นการสร้างอิทธิพล โดย
ใช้วิธีการป้ องกันบางอย่าง เช่น ป้ องกันการตั้งคําถาม เก็บข้อมูลบางอย่างไว้ หรื อป้ องกันความไม่พอใจไว้
ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องทํา ในลักษณะที่แนบเนียน ไม่เปิ ดเผยโจ่งแจ้งจนเกินไป

สรุป
อํานาจ และอํานาจหน้าที่เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวของผูน้ าํ ทุกคน เพื่อให้ผนู ้ าํ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้โดยการใช้
อํานาจและอํานาจหน้าที่ในการทําให้ผอู ้ ื่นยอมรับและปฏิบตั ิตาม การใช้อาํ นาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้องของ
ผูน้ าํ ส่ งเสริ มให้ผูร้ ับได้รับการยอมรั บนับถือ และสนับสนุ นการทํางาน ผูน้ าํ อาจมอบอํานาจบางส่ วนให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานําไปปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการสร้างงานใหม่ให้สาํ เร็ จมากขึ้นและลดภาระของผูน้ าํ ได้มากขึ้น
ทําให้ผนู ้ าํ ใช้เวลาไปในการกําหนดแนวคิดที่เป็ นประโยชน์และนําองค์กรไปสู่ ความก้าวหน้าในที่สุด ซึ่งใน
การให้อาํ นาจจะต้องมีความเข้าใจ ถึงคําที่เกี่ยวข้อง ได้นาํ อํานาจ หน้าที่ และอิทธิ พล ความสัมพันธ์กนั
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ระหว่างการให้อาํ นาจด้านจิตใจ และการให้อาํ นาจด้านโครงสร้าง การให้อาํ นาจแก่บุคคล หรื อกลุ่มการให้
อํานาจภายใน หรื อภายนอกองค์กร แหล่ง หรื อฐานของอํานาจมีอะไรบ้าง และกลยุทธ์การใช้อาํ นาจ ให้มี
อิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น ซึ่ งเมื่อประมวลเข้าแล้ว จะทําให้การให้อาํ นาจเกิดประโยชน์สูงสุ ด ต่อบุคคล หรื อองค์กร
โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามมี ข้อควรคํานึงบางประการ ในการให้อาํ นาจ ดังนี้คือ
1. คนบางคน หรื อกลุ่มบางกลุ่ม อาจไม่ตอ้ งการได้รับอํานาจ
2. การให้อาํ นาจ เป็ นเพียงด้านหนึ่งของการบริ หาร ซึ่งจะต้องมีการกําหนดขอบเขต ที่
จะให้คนมีอิสระ ในการกระทําเมื่อได้รับอํานาจ บางครั้ง อาจต้องใช้การบังคับ ด้วยระเบียบวินยั แทนการ
ให้อาํ นาจก็ได้
3. การให้อาํ นาจคนใดคนหนึ่ ง หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจทําให้อาํ นาจ หรื อความมีอิสระ
ของผูอ้ ื่น หรื อกลุ่มอื่นถูกลดลง หรื อถูกจํากัด
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