
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาอบรมหลกัสตูรนายทหารสญัญาบตัรช ัน้ตน้ รุน่ 41 ประจ าปีการศกึษา 2561  

วชิา ศาสตรแ์ละศลิปะในการเป็นผูน้ าในโลกยุคใหม ่

หวัขอ้ ทกัษะการใชอ้ านาจ และการเจรจาตอ่รอง 
วนัที ่19 มนีาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น.                                                                                                                        

โรงเรยีนเหลา่ทหารพระธรรมนญู อาคารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) ช ัน้ 8       

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

   เป็นความสามารถในการก าหนดใหผู้อ้ ืน่เป็นหรอืกระท าตาม
ความตอ้งการของตนเองแมว้า่ผูอ้ ืน่จะขดัขนืก็ตาม ซึง่ครอบคลมุอ านาจทางกายภาพและอ านาจ

ทางการเมอืง 

อ านาจ คอือะไร? 

สาเหตขุองการใชอ้ านาจ:  
1) การอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ของมนษุย ์ 2) ความตอ้งการของสงัคม 

    เป็นสทิธอินัชอบธรรมในการส ัง่บคุคลอืน่ปฏบิตัติาม
ค าส ัง่ทีต่นตอ้งการได ้ โดยมอีทิธพิลตอ่การส ัง่การและการมอบหมายงานใหผู้อ้ ืน่ และการ          
มอี านาจใชท้รพัยากรเพือ่ใหก้ารท างานขององคก์รหรอืหนว่ยงานบรรลผุล 

สว่นใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสูงจะส ัง่การและมอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัตอ่ไป 
เพือ่ใหบ้คุคลน ัน้สามารถปฏบิตังิานตอ่ไดภ้ายในขอบเขตแหง่อ านาจของตน   

อ านาจหนา้ทีเ่ป็นอ านาจทีบ่คุคลผูม้อียูไ่ดร้บัมอบหมายมาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ขณะเดยีวกนัก็มสีทิธใิหร้างวลัและลงโทษผูท้ ีป่ฏบิตัติามอ านาจหนา้ทีน่ ัน้ได ้

อ านาจหนา้ที ่/ อ านาจบงัคบับญัชา 

องคป์ระกอบของอ านาจหนา้ที:่  
1) อ านาจในการส ัง่การ     2) อ านาจในการตดัสนิใจ 

ทีม่า :  https://th.wikipedia.org/wiki/อ านาจ 
          https://th.wikipedia.org/wiki/อ านาจหนา้ที ่
          https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/organization/10.html 
          http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdf  
 

“อ านาจ” (Power) กบั “อ านาจหนา้ที/่อ านาจบงัคบับญัชา” (Authority) 
ความเหมอืนทีแ่ตกตา่ง... 

ความแตกตา่งของ“อ านาจ” กบั “อ านาจหนา้ที”่ 

       

 อ านาจหนา้ทีเ่ป็นสทิธทิ ีไ่ดร้บัมอบหมายมาโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 อ านาจเป็นสิง่ทีบ่คุคลน ัน้สรา้งข ึน้มาเองและท าใหบ้คุคลอืน่ยอมรบั เพือ่ทีจ่ะปฏบิตัติาม 

อ านาจเกดิในดา้นบวกหรอืดา้นลบก็ได ้ 
 ค าวา่ “อ านาจ” มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัค าวา่ “อทิธพิล” (Influence) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคี าส ัง่ทีช่ดัเจน 
มคี าส ัง่ 

ทีต่อบสนองตอ่
วตัถปุระสงคอ์งคก์ร 

มปีระโยชน ์                
ตอ่การท างาน            
และตนเอง 

สามารถท างานให ้   
ส าเร็จได ้

แหลง่ทีม่าของอ านาจ   

1. อ านาจ       
ตามกฎหมาย 

2. อ านาจ         
ในการใหค้ณุ 

3. อ านาจ         
ในการใหโ้ทษ 

4. อ านาจ        
จากความ
เชีย่วชาญ 

5. อ านาจ       
จากการไดร้บัการ

ยอมรบั 

ทีม่า : http://oknation.nationtv.tv/blog/piyanan/2014/12/02/entry-1 

การยอมรบัในอ านาจหนา้ที/่อ านาจบงัคบับญัชา 

 บุคลากร/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์รหรอืหน่วยงานจะยอมรบัและปฏบิตัติามในสิง่ที่
ผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การหรอืมอบหมายงานใหป้ฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเมือ่ม ี
องคป์ระกอบ ดงันี ้

ทีม่า : http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdf         

กลยทุธก์ารมอบอ านาจ (Empowerment) 

ต าแหนง่หนา้ที ่ 
เชน่ การออกค าสัง่ 

หรอืขอรอ้ง 

การผลกัดนั   
เชน่ การขม่ขูใ่ห ้

กลัว 

การใหร้างวลั 

เชน่ ค าชมเชย 

การชกัชวน   

เชน่ การใหเ้หตผุล 

การเตรยีมการ 
 เชน่ การสรา้ง

สมัพันธท์ีด่ ี

การป้องกนั   
เชน่ การสรา้ง
อทิธพิล 

ทีม่า: http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdf 

ทีม่า: http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdf 

มอบงานทีถ่นดั 
หรอืมคีวามรู ้
ความสามารถ 

มอบใหพ้อดกีบั
ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

สรา้งบรรยากาศ  
ทีด่แีละใชว้ธิกีาร
ทีเ่หมาะสม 

ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

มคีวามเต็มใจท า 

ตอ้งควบคมุ ดแูล 
และตดิตามผล 

หลกัการมอบอ านาจหนา้ที ่

ปจัจยัความส าเร็จการมอบอ านาจหนา้ที ่ ประโยชนก์ารมอบอ านาจหนา้ที ่

ทีม่า: http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdf 

ความส าเร็จ
การมอบ

อ านาจหนา้ที ่

การสือ่สาร 

ความคุน้เคย 
สายการ

บงัคบับญัชา 

ประโยชน์
การมอบ
อ านาจ
หนา้ที ่

สรา้งแรงจงูใจ
ในการท างาน 

เพิม่พลงัใหแ้ก่
องคก์ร 

บคุลากรไดม้ี
สว่นรว่ม        

ในความส าเร็จ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนคิการเจรจา ผลการเจรจา ความสมัพนัธ ์ ผลลพัธท์ ีเ่กดิขึน้ 

การหลกีเลีย่ง 
(Avoiding) 

แพ ้- แพ ้ ต า่ ต า่ 

การยนิยอม 
(Accommodating) 

แพไ้ปชนะ สงู ต า่ 

การแขง่ขนั 
(Competing) 

ชนะ – แพ ้

(Zero-sum Conditions) 
ต า่ สงู 

ความรว่มมอื 
(Collaborating) 

ชนะ - ชนะ สงู สงู 

การประนปีระนอม 
(Compromising) 

แตกตา่งกนั หลากหลายขึน้อยูก่บับรบิทหรอืสถานการณ์ 

 

เป็นกระบวนการทีค่นต ัง้แต ่2 คนขึน้ไป

เจรจาแลกเปลีย่นผลประโยชนร์ะหวา่งกนัหรอืหาขอ้ยตุทิ ีย่อมรบัไดร้ว่มกนั 

ผูน้ ากบัทกัษะการเจรจาตอ่รอง 

การเจรจาตอ่รอง (Negotiation) คอือะไร? 

ทีม่า: http://www.businessdictionary.com/definition/negotiation.html 

หลกัการเจรจาตอ่รอง 

แยก "คน"กบั 

"ปญัหา" 

ตอ้งบรรล ุ

เป้าหมายหลกั 

เสยีผลประโยชนใ์ห้
นอ้ยทีส่ดุ 

ทกุฝ่าย 

พงึพอใจ 

ทีม่า: https://www.spireresearch.com/spire-journal/2009-2/q1/bargain-hunting-good- 
        prices-for-bad-times/ 

กรอบแนวคดิในการเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า: https://home.kku.ac.th/wichuda/Knowlege/.../negotiation.doc 

มุง่ความสมัพนัธ ์

(Relationship) 
มุง่งาน 

(Task) 

ใช้

อารมณ ์
(Emotional) 

ใชส้ต ิ
(Intellectual) 

มุง่ความ

รว่มมอื 
(Cooperate) 

มุง่

เอาชนะ 

(Win) 

กระบวนการเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า: https://home.kku.ac.th/wichuda/Knowlage/.../negotiation.doc 

1. เตรยีมการ 
และวางแผน 

2. ก าหนด 
กฎกตกิาพืน้ฐาน 

3. หาเหตผุล
สนบัสนนุ 

4. การตอ่รอง
และแกป้ญัหา 

5. จบการ
เจรจาและ
น าไปปฏบิตั ิ

กลยทุธก์ารเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า : https://www.spireresearch.com/spire-journal/2009-2/q1/bargain-hunting-good-prices-for-bad-times/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชีย่วชาญ ระยะเวลา การใหร้างวลั การยอมรบันบัถอื การลงโทษ 

แหลง่ขอ้มลู กฎหมาย 
ต าแหนง่           
ในองคก์ร 

เงนิทอง ความสมัพนัธ ์

ปจัจยัความส าเร็จในการเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า: http://slideplayer.in.th/slide/2382018/ 

คณุสมบตัทิ ีจ่ าเป็นในการเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า: http://millionaire-academy.com/เทคนคิการเจรจาตอ่รอง 

ความออ่นนอ้มถอ่มตน 

ความนา่เชือ่ถอื 

การวางแผน 
ทีด่ ี

ไหวพรบิ ความกลา้ จดุยนื 
ความคดิ 
เชงิบวก 

ทกัษะทีจ่ าเป็นในการเจรจาตอ่รอง 

ทีม่า: http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/74-79.pdf 

1. การโนม้นา้วใจ 2. การฟงั 
3. ภาษาทา่ทาง 
(อวจันภาษา) 

4.เทคนคิการตอบ 
5. เทคนคิการ

ถาม 

ทีม่า: http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/74-79.pdf 

1. อคตทิีซ่อ่นอยู ่
2. บคุลกิภาพของ      
ผูเ้จรจาตอ่รอง 

3. ความแตกตา่ง    
ดา้นเพศ/เพศสภาพ 

4. ความแตกตา่ง    
ดา้นวฒันธรรม        
การเจรจา 

           ทีม่า: https://home.kku.ac.th/wichuda/Knowlege/.../negotiation.doc 

เปิด 
ฉากเชงิบวก 

 

ระบทุี ่
ตวัปญัหา  

 

มุง่ผลลพัธ ์
แบบ Win-Win 

สรา้งบรรยากาศ 
แบบเปิดเผย 

ขอ้เสนอแนะในการเจรจาตอ่รอง 

อปุสรรคของการเจรจาตอ่รอง 


