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บทคัดย่อ

	 การมอบหมายงาน	ถอืเป็นทกัษะหนึง่ทีผู่้บรหิารธรุกจิทุกระดบัจะต้องศกึษาและพฒันานอกเหนือจากทกัษะภาวะผูน้�า	เพราะการ
มอบหมายงานอย่างมอือาชพีจะเป็นตวักระตุน้ส�าคญัทัง้ต่อตวัผูบ้รหิารเอง	ผูร้บัมอบหมายงาน	และทัง้องค์การด้วย	นัน่คอื	การมอบหมาย
งานจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้รหิารเร่งพฒันาศกัยภาพของตวัเองให้เหนอืกว่าพนกังานทกุคนในองค์การ	เป็นตวักระตุน้แรงจงูใจในการท�างาน
ของผู้รับมอบหมายงาน	และเป็นตัวกระตุ้นให้กระบวนการท�างานภายในองค์การคล่องตัว	และรวดเร็วขึ้น	อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้คุ้มค่าสูงสุดด้วย	บทความนี้จะน�าเสนอประเด็นเรื่องการมอบหมายงาน	ตั้งแต่	นิยาม	ประโยชน์	
การเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน	ขั้นตอนการมอบหมายงาน	การติดตามผลของงานที่มอบหมาย	และการตอบรับผลงานที่
เสร็จสมบูรณ์แล้ว	

Abstract

 Delegation is considered as the essential skill that managers must recognize and develop since professional delegation 
is the major influencer for managers, assignees, and overall organization. Basically, delegation forces managers to develop 
their own capabilities, increases employees’ motivation, and accelerates the business process. Moreover, delegation is the 
effective way to utilize human resources within firms. This article presents issues including definitions and benefits of delegation, 
the preparation for delegation, the steps of delegation, the follow-up of assignments, and the respondence of completed 
work. 

บทน�ำ

	 ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง	 องค์การธุรกิจจะต้องมีระบบและขั้นตอนการด�าเนินงานที่รวดเร็วและ
คล่องตัว	 แต่เนื่องด้วยผู้บริหารไม่สามารถท�างานหรือโครงการทุกอย่างเองได้ตามล�าพัง	พวกเขาจะต้องรู้จักพัฒนาทักษะการมอบหมาย
งานให้พนกังานภายในองค์การ	(หรอืบคุคลภายนอกองค์การ)	ท�าแทน	เพือ่ให้ผูบ้รหิารมเีวลาส�าหรบัไปท�างานอืน่ทีส่�าคญักว่า	หากผูบ้รหิาร
รูส้กึว่าตนเองมงีานล้นมอื	ต้องท�างานล่วงเวลาเป็นประจ�า	ถกูขดัจงัหวะการท�างานเสมอเพราะต้องคอยให้ค�าแนะน�าหรอืตอบข้อสงสยัของ
พนักงาน	 หรือชอบเก็บงานที่ลูกน้องท�าไปแก้ไขใหม่ด้วยตัวเอง	 นั่นเป็นสัญญาณเตือนภัยว่า	 ผู้บริหารจะต้องเร่งศึกษาและพัฒนาทักษะ
การมอบหมายงานได้แล้ว		

นิยำมของกำรมอบหมำยงำน

	 การมอบหมายงาน	(Delegation)	หมายถึง	การมอบงานใดงานหนึ่ง	หรือโครงการใดโครงการหนึ่งให้อีกคนหนึ่งท�า	ซึ่งคนที่ถูก
มอบหมายงานนั้นอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับต�าแหน่งเท่าเทียมกัน	เพื่อนร่วมทีมงานในโครงการเดียวกัน	พนักงานที่อยู่ใต้บังคับ
บญัชาของผูม้อบหมายงาน	หรอืบคุคลภายนอกทีอ่งค์การว่าจ้างมากไ็ด้	และคนทีถ่กูมอบหมายงานนัน้จะมพีนัธสญัญาผกูพนักนัว่าจะต้อง
ท�างานหรือโครงการนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 เมื่อผู้มอบหมายงานได้มอบหมายงานให้คนอื่นท�าแล้ว	 ผู้มอบหมาย
งานไม่เพยีงแต่จะโอนภาระงานนัน้ไปให้เขาเท่านัน้	แต่ยงัรวมไปถงึการโอนความรบัผดิชอบไปให้กบัเขาด้วย	การมอบหมายงานเป็นทกัษะ
ที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหารที่ต้องการใช้เวลาและทรัพยากรของตัวเองให้คุ้มค่าที่สุด		
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ประโยชน์ของกำรมอบหมำยงำนส�ำหรับผู้บริหำร

	 ส�าหรับผู้บริหารองค์การ	การมอบหมายงานมีบทบาทส�าคัญมาก	มีผู้บริหารน้อยคนนักที่สามารถมอบหมายงานได้อย่างมืออาชีพ
และประสบความส�าเร็จ	 ผู้บริหารจะต้องรู้จักเรียงล�าดับความส�าคัญของงานและพิจารณาว่างานใดที่สามารถมอบหมายให้ลูกน้องท�าได้	
และมีงานใดที่ไม่สามารถส่งต่อให้ลูกน้องท�าได้	เช่น	การเจรจากับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�าคัญมากๆ	การเจรจาขออนุมัติเงินกู้
จากธนาคารเพื่อการฟื้นฟูหรือขยายกิจการ	การเซ็นสัญญาทางธุรกิจที่ส�าคัญ	เป็นต้น	ส�าหรับภาระงานบางอย่าง	การมอบหมายงานคือ
การใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้คุ้มค่าที่สุดในฐานะที่เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งขององค์การ	
	 หากผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้ลูกน้องท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	ผู้บริหารก็จะสามารถลดภาระงานและความเครียด
ได้โดยการส่งต่องานให้ลูกน้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบท�าแทน	การมอบหมายงานช่วยให้ผู้บริหารมีเวลาทุ่มเทกับงานอื่นที่ต้อง
อาศัยทักษะและความสามารถจากตัวผู้บริหารได้มากขึ้น	 ช่วยให้ผู้บริหารมีเวลาทุ่มเทกับงานอื่นที่ส�าคัญกว่า	 เช่น	 การวางแผนกลยุทธ์	
การควบคุมการปฏิบัติงาน	การวิเคราะห์องค์การ	การจัดหาทรัพยากร	เป็นต้น	
	 ต่อไปนี้คือตารางสรุปประโยชน์ของการมอบหมายงาน

ตารางที่ 1	ประโยชน์ของการมอบหมายงาน

 ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผู้บริหาร	/	ผู้มอบหมายงาน	 •	 ระดับการติดต่อสื่อสารและความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องมีมากขึ้น
	 	 •	 โอกาสบรรลุเป้าหมายของงานมีเพิ่มขึ้นหากได้รับความร่วมมือจากผู้รับมอบหมายงาน	
	 ลูกน้อง	/	ผู้รับมอบหมายงาน	 •	 มีแรงจูงใจในการท�างานมากขึ้น	อันเนื่องมาจากการได้มีส่วนร่วมในการท�างานมากขึ้น	
	 	 •	 โอกาสในการพัฒนาทักษะการท�างานมีมากขึ้น	
	 องค์การ	 •	 ค่าใช้จ่ายลดลง	หากงานนั้นถูกมอบหมายให้กับคนที่เหมาะสม	และถูกมอบหมายใน
	 	 	 ระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมที่สุด	
	 	 •	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานโดยรวมเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์
	 	 	 จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในองค์การอย่างคุ้มค่าที่สุด
 
ที่มา:	Brown,	Thomas	L.	(2006).	Pocket	Mentor	Series	Delegating	Work.	Boston:	Havard	Business	School	Press.

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรมอบหมำยงำน

	 ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมอบหมายงานให้ลูกน้องท�า	ดังต่อไปนี้
 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน 
	 ผู้บริหารจะต้องรู้จักสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน	โดยท�าในสิ่งต่อไปนี้
	 •	 กระตุ้นหรือจูงใจลูกน้องทุกคนให้ร่วมกันแบ่งปันเวลาบางส่วนของพวกเขาให้กับงานหรือโครงการใหม่ที่จะมอบหมาย	
	 •	 เสริมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในเป้าหมายขององค์การร่วมกัน
	 •	 หลีกเลี่ยงการโยนภาระงานยากๆ	ให้ลูกน้องท�าอย่างเดียว	แต่ต้องมอบหมายชิ้นงานหรือโครงการที่จุดประกายความสนใจให้
กับเขาได้	
	 •	 ให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพแก่ลูกน้องด้วยการมอบหมายภาระงาน	หรือโครงการที่ท�าให้เขาได้แสดงความสามารถออก
มาเต็มที่
	 •	 มอบหมายงานให้ลูกน้องที่ไว้วางใจได้	ความสามารถในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดของผู้บริหารจะสะท้อนถึงทักษะการ
ตัดสินใจ	และการก�าหนดเป้าหมายได้อย่างดี
	 •	 ระลึกเสมอว่าการมอบหมายงานคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้บริหารและลูกน้อง	และการมอบหมายงานต้องอาศัยการฝึก
อบรมหรือการสอนงานประกอบด้วย
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	 •	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทีมงานที่มีทักษะน้อยด้วยการ
มอบหมายงานที่มีรูปแบบการท�างานตายตัวให้กับพวกเขา	 แล้ว
ช่วยเหลอืเขาเท่าทีจ่�าเป็น	เพือ่ให้เขาพฒันาศกัยภาพการท�างานให้
มากขึ้น
	 •	 หากเป็นไปได้	ควรมอบหมายงานใหญ่ๆ	หรอืโครงการ
ทัง้ชิน้ให้ลกูน้อง	แทนการมอบหมายงานชิน้เลก็ๆ	เพือ่เป็นการช่วย
เพิ่มแรงจูงใจและความรับผิดชอบให้กับเขา	 และเป็นการกระตุ้น
พลังความคิดสร้างสรรค์และพลังของการแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับ
มอบหมายงานด้วย
	 •	 จดัท�านโยบายทีช่ดัเจนในการตดิตามผลงาน	การตรวจ
สอบการท�างาน	และการรับผลสะท้อนกลับ	(Feedback)	ของการ
ท�างาน	
	 •	 เลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย	 เช่น	 การใช้
ค�าพูดว่า	“บอกผมด้วยนะ	ถ้าคุณมีปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้”	
	 •	 นิยามเป้าหมาย	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 และมาตรวัด
ความส�าเร็จของงานที่มอบหมายให้ชัดเจน	
 2. เลือกวิธีการมอบหมายงาน	 โดยพิจารณาว่าจะมอบ
หมายเป็นชิ้นงาน	เป็นโครงการ	หรือเป็นหน้าที่
	 •	 มอบหมายเป็นชิ้นงาน:	 เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด	 และ
เหมาะส�าหรับผู้บริหารมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมอบหมายงานให้ผู้อื่น	
เช่น	มอบหมายให้ลกูน้องจดรายงานการประชมุ	ท�าการส�ารวจวจิยั	
จัดการวางแผนการประชุม	เป็นต้น
	 •	 มอบหมายเป็นโครงการ:	 เป็นวิธีการเพิ่มขอบเขตของ
งานและภาระความรบัผดิชอบให้กบัผูร้บัมอบหมายงาน	เช่น	มอบ
หมายให้จัดท�าคู่มือส�าหรับพนักงาน	 พัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อใช้
ฝึกอบรมพนักงาน	เป็นต้น
	 •	 มอบหมายเป็นหน้าที่:	 เป็นวิธีการมอบหมายกลุ่มของ
งานหรอืโครงการทีส่มัพนัธ์กบักจิกรรมทีก่�าลงัด�าเนนิอยูใ่นองค์การ	
เช่น	งานการตลาด	งานบัญชี	งานฝึกอบรม	เป็นต้น	แล้วท�าหน้าที่
รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมประเภทนั้นๆให้ผู้บริหารรับ
ทราบ
 3. ระบุวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงาน	โดยผู้บริหาร
ต้องถามตัวเองว่าตนจะมอบหมายงานไปเพื่ออะไร	 ต้องการลด
ภาระงานหรอืไม่?	หรอืต้องการให้ลกูน้องพฒันาตวัเอง	?	หรอืเพือ่
ให้คนอื่นในองค์การได้เห็นและรับรู้ศักยภาพของผู้รับมอบหมาย
งานหรือไม่?	 ซึ่งการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 จะท�าให้สามารถ
ประเมนิผลได้ง่ายขึน้ว่าผูบ้รหิารบรรลวุตัถปุระสงค์หลงัจากทีม่อบ
หมายงานนั้นเสร็จแล้วหรือไม่	
 4. ตัดสินใจเลือกตัวงานที่จะมอบให้กับลูกน้อง	 หากงาน
ที่จะมอบหมายนั้นส�าคัญมากเกินกว่าที่จะมอบหมายให้ผู้อื่นท�า
แทนได้	ผูบ้รหิารกค็วรจะลองใช้วธิกีารแบ่งปันความรบัผดิชอบร่วม

กนั	เช่น	แบ่งงานนัน้ออกเป็นงานย่อยๆ	โดยผูบ้รหิารจะรบัผดิชอบ
ท�างานย่อยส่วนหนึ่ง	และลูกน้องจะรับผิดชอบท�างานย่อยอีกส่วน
หนึ่ง	เป็นต้น	
 5. รู้ว่างานใดบ้างที่ไม่ควรมอบหมายให้ท�า	ซึ่งได้แก่	การ
วางแผน	 การก�ากับดูแล	 การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน	 การ
ประเมินผลงาน	การเจรจากับลูกค้าส�าคัญที่ยุ่งยากซับซ้อน	งานที่
อาศัยทักษะเฉพาะทางซึ่งผู้บริหารท�าได้คนเดียว	การว่าจ้าง	และ
การเลิกจ้างพนักงาน	
 6. ระบุทักษะที่จ�าเป็นต้องใช้ในการท�างานนั้น	 ทักษะดัง
กล่าว	ได้แก่	ทกัษะการคดิ	(การแก้ปัญหา	การใช้ตรรกะ	หรอืความ
คิดสร้างสรรค์)	และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์	
 7. จับคู่คนที่เหมาะที่สุดส�าหรับงานนั้น	โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี้
	 •	 ลูกน้องมีเวลาว่างพอที่จะท�างานนั้นได้หรือไม่
	 •	 หากลูกน้องคนนั้นเคยได้รับมอบหมายงานมาแล้ว	 ผู้
บรหิารควรจะลองมอบหมายให้คนอืน่บ้างเพือ่ไม่ให้พนกังานคนอืน่
รู้สึกว่าผู้บริหารก�าลังสนับสนุนใครคนหนึ่งเป็นพิเศษ
	 •	 ระดับความช่วยเหลือที่เขาจะต้องการจากผู้บริหาร	
	 •	 ตระหนกัถงึจดุแขง็และจดุอ่อนของตวัผูบ้รหิารเองและ
ของผู้รับมอบหมายงาน	
	 •	 อย่ามอบหมายงานให้พนักงานที่ใหม่มากเกินไป	 ต้อง
รอให้เขาคุ้นเคยกับระบบการท�างานและวัฒนธรรมการท�างาน
ภายในองค์การเสียก่อน	
	 •	 ความเป็นไปได้ที่จะแบ่งงานนั้นเป็นงานย่อยๆ	 ให้คน
มากกว่า	2	คนขึ้นไปร่วมกันท�า	
	 •	 พิจารณาบุคลากรที่อยู่ภายนอกองค์การด้วย	เช่น	การ
จ้างที่ปรึกษาภายนอก	การจ้างพนักงานชั่วคราว	เป็นต้น	

ขั้นตอนของกำรมอบหมำยงำน 
	 ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้แก่ลูกน้องหรือผู้รับผิด
ชอบได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	
 1. นัดพบผู้รับมอบหมายงานเป็นการส่วนตัว	 เนื่องจาก
องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของกระบวนการมอบหมายงานคือ	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มอบหมายกับผู้รับมอบหมาย	ในช่วงที่มีการ
มอบหมายงานนั้น	นอกจากนี้ผู้บริหารควรเตรียมประเด็นส�าคัญที่
จะต้องพูดขณะอธิบายรายละเอียดงานด้วย	
 2. อธิบายรายละเอียดของงาน โครงการ หรือหน้าที่ให้
ชัดเจน	โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ใคร
บ้างทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบังานนี	้ก�าหนดเวลาส่งงาน	และส่งต่อข้อมลู
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นท�างานนั้น
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 3. ก�าหนดมาตรฐานของผลงานทีท่ัง้ผูบ้รหิารและผูร้บัมอบ
หมายงานยอมรบัได้ และก�าหนดวธิวีดัผลความส�าเรจ็ของงาน	รวม
ทั้งก�าหนดระดับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานให้ชัดเจน
	 •	 ตัง้หน่วยวดัส�าหรบัประเมนิผลงานให้ชดัเจน	เช่น	หน่วย
วัดคุณภาพของงาน	ระยะเวลา	และสกุลเงินของต้นทุนค่าใช้จ่าย
	 •	 ชี้แจงระดับความรับผิดชอบของผู้รับมอบหมายงานที่
จะต้องท�าให้ได้ตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ให้ชัดเจน	
 4. ชี้แจงให้ผู ้รับมอบหมายงานทราบว่าเขาจะได้รับ
ทรพัยากรและการช่วยเหลอืสนบัสนุนอะไรบ้าง	โดยอาจจะสรรหา
บุคลากรเพิ่มเติมมาช่วยเหลือ	และถามผู้รับมอบหมายงานด้วยว่า
ต้องการการสนับสนุนอะไรอื่นเพิ่มเติมบ้างหรือไม่	
 5. ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการสอบงานที่จ�าเป็น
ต้องมีเพิ่มเติม	และอธิบายให้ผู้รับมอบหมายงานทราบว่าจะมีการ
ฝึกอบรมหรือสอบงานด้วยวิธีการอย่างไร	 โดยวางแผนโปรแกรม
การฝึกอบรมที่เหมาะสม	 ชี้แจงถึงความจ�าเป็นของการฝึกอบรม	
ก�าหนดตารางเวลาการฝึกอบรมเพิ่มเติม	 และร่วมกันก�าหนดวัน
เวลาตรวจสอบความคบืหน้าของงานและวนัเวลาทีจ่ะประเมนิดวู่า
ผู้รับมอบหมายงานต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกหรือไม่	
 6. ก�าหนดระดบัของอ�านาจทีผู่ร้บัมอบหมายงานให้ชดัเจน 
โดยผู้บริหารสามารถพิจารณาเลือกระดับตามความเหมาะสมได้
ดังนี้
	 •	 ให้ผู้รับมอบหมายงานมีสิทธิ์ตัดสินใจและด�าเนินการ
ตามที่ตัดสินใจได้เลยโดยไม่จ�าเป็นต้องปรึกษาผู้บริหารก่อน
	 •	 ให้ผู้รับมอบหมายงานตัดสินใจเท่าที่จ�าเป็น	 และต้อง
แจ้งให้ผู้บริหารทราบก่อนที่จะด�าเนินการ
	 •	 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
	 •	 เปิดโอกาสให้เสนอแนะทางเลือกหลายๆ	ทางเพื่อให้ผู้
บริหารตัดสินใจ
	 •	 ให้ผูร้บัมอบหมายงานน�าเสนอข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้
ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น	 และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่
ได้รับมา	
	 จากนัน้ผูบ้รหิารกต้็องแจ้งให้บคุลากรคนอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบั
งานนั้นทราบด้วยว่าผู้รับมอบหมายงานจะมีบทบาทอ�านาจมาก
น้อยแค่ไหน	อย่างไร	
 7. ร่วมกันหาตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของ
งาน เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของงาน
	 •	 ก�าหนดระบบการรายงานผลความคืบหน้าของงานให้
มีขึ้นเป็นประจ�า	เช่น	การจัดท�ารายงานผลงานประจ�าสัปดาห์หรือ
ประจ�าเดือน	เป็นต้น

	 •	 ร่วมกันหาตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของ
งานเพื่อใช้ในการประเมินผลงาน	 แล้วการประเมินผลงานจะมี
ความกดดันน้อยลง	หากผู้บริหารและผู้รับมอบหมายงานเห็นด้วย
กับการก�าหนดวันเวลาประเมินและวิธีการประเมิน
	 •	 ชี้แจงให้ผู้รับมอบหมายงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
งานนั้นทราบชัดเจนว่าตัวผู้บริหารจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนี้เมื่อ
ใดและอย่างไร	หากงานนัน้ก�าลงัอยูใ่นภาวะเสีย่งหรอืก�าลงัประสบ
ปัญหาส�าคัญ

กำรติดตำมผลของงำนที่มอบหมำยไปแล้ว

	 หนึ่งในประเด็นที่ท้าทายมากที่สุดส�าหรับผู้บริหารที่มอบ
หมายงานให้ลูกน้องไปแล้วก็คือ	 เขาต้องแน่ใจว่าผู้รับมอบหมาย
งานนัน้จะสามารถท�างานนัน้ได้ส�าเรจ็	วธิทีีท่�าให้ผูบ้รหิารมัน่ใจได้
ก็คือ	 การรักษาระดับการควบคุมงานให้เหมาะสมโดยก�าหนดวัน
เวลาส่งงานให้ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าของงานอย่างเป็น
ประจ�า	การตดิตามความคบืหน้าของงานจะท�าให้ผูบ้รหิารมโีอกาส
สอนงานแก่ผู้รับมอบหมายเพิ่มเติม	ต่อไปนี้คือเทคนิคการติดตาม
ผลของงาน	 ซึ่งผู้บริหารจะเลือกใช้เพียงเทคนิคเดียวหรือหลาย
เทคนิคไปเลยก็ได้	ขึ้นอยู่กับจ�านวนของงาน	และความยุ่งยากซับ
ซ้อนของงานที่มอบหมายไปแล้ว	
	 •	 จดัท�าแฟ้มหรอืไฟล์เกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัความคบืหน้าของ
แต่ละงานลงในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
	 •	 จัดท�าเอกสารบันทึกความคืบหน้าของทุกงาน	 ทุก
โครงการ	หรือทุกภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน	
	 •	 ใช้ปฏิทินติดฝาผนังขนาดใหญ่ๆ	 ที่สามารถจดความ
คืบหน้าของงานได้
	 •	 จัดประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ
	 •	 จัดท�ารายงานบันทึกความคืบหน้าของงาน
	 •	 ใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการและการ
ติดตามผลงาน	
	 ส�าหรบัการตดิตามความคบืหน้าของงานนัน้	ผูบ้รหิารต้อง
ตื่นตัวกับสัญญาณอันตรายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ	
เสมอ	 เมื่อผู้รับมอบหมายงานเจอกับอุปสรรค	 ผู้บริหารจะต้อง
แทรกแซงการท�างานเพื่อช่วยเหลือเขาบ้าง	 แม้ว่าผู้บริหารไม่
ต้องการแก้ไขทุกๆ	ปัญหาเลยก็ตาม	แต่หากละเลยที่จะแก้ปัญหา
แล้ว	งานที่มอบหมายไปแล้วนั้นอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กไ็ด้		ดงันัน้	ผูบ้รหิารควรฝึกอบรมหรอืสอนงาน	กระตุน้ขวญัก�าลงั
ใจ	 และจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต้องใช้เพิ่มเติมให้แก่
ผู้รับมอบหมายงานตามที่เห็นสมควร	ทั้งนี้	ผู้บริหารควรช่วยเหลือ
ผูร้บัมอบหมายงานโดยไม่รกุล�า้เขามากจนเกนิไป	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่	ในกรณทีีผู่ร้บัมอบหมายงานตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูว้ธิกีารแก้ไขปัญหา
ด้วยตัวเอง	
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กำรจดักำรกบัปัญหำเรือ่งกำรโยนงำนกลบัจำกผูร้บัมอบหมำยงำน

	 หากผู้รับมอบหมายงานโยนงานกลับมาที่ผู้มอบหมาย	ไม่
ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	เช่น	รู้สึกท้อ	ไม่มั่นใจ	หรือขาดความ
รับผิดชอบอย่างเพียงพอ	 ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะท�าให้
สามารถคนืงานกลบัไปยงัผูร้บัมอบหมายงานอกีครัง้	ซึง่ต่อไปนีค้อื
เทคนิควิธีในการจัดการกับปัญหาเรื่องการโยนงานกลับ
	 •	 นดัหมายกบัผูร้บัมอบหมายงาน	เพือ่ช่วยจดัการกบังาน	
โดยหลีกเลี่ยงการถกปัญหาเรื่องงานกับผู้รับมอบหมายนอกเวลา
งาน	แต่ควรจะท�าตารางนัดแนะเพื่อคุยปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับงาน
นั้นให้เป็นกิจจะลักษณะแทน
	 •	 ก�าหนดระดับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ริเริ่มให้ชัดเจน	ซึ่ง
ปกติผู้รับมอบหมายจะมีระดับของความมุ่งมั่นในการริเริ่มแก้ไข
ปัญหาอยู่	5	ระดับ	ซึ่งได้แก่
	 ระดับที่	1	 รอจนกว่าจะได้รับค�าสั่ง	
	 ระดับที่	2	 ถามหัวหน้างานว่าเขาจะต้องท�าอะไรบ้าง
	 ระดับที่	3	 ให้ค�าแนะน�าว่าจะต้องท�าอย่างไร	จากนั้นรอ	
	 	 ให้หัวหน้าอนุมัติ	แล้วเขาจึงจะปฏิบัติตาม
	 ระดับที่	4	 แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง	แต่จะบอกให้หัวหน้า	
	 	 งานทราบทันทีที่ได้แก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
	 ระดับที่	5	 แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง	และแจ้งความคืบหน้า
	 	 ของการแก้ปัญหาให้หัวหน้าทราบเป็นระยะๆ

	 ผู้บริหารที่มอบหมายงานต้องพยายามอย่าให้ผู้รับมอบ
หมายงานอยู่ในระดับที่	1	หรือ	2	แต่ขอให้เขามีส่วนร่วมในปัญหา
นั้นด้วยในระดับที่	3,	4	หรือ	5	
	 •	 ให้ผู้รับมอบหมายงานแจ้งความคืบหน้าของงาน	 โดย
นดัเวลาและสถานทีเ่พือ่การน�าเสนอรายงานความคบืหน้าของงาน
ให้ทราบ
	 •	 พัฒนาทักษะของผู้รับมอบหมายงาน	แม้ว่ามันอาจจะ
ใช้เวลามากกว่าการที่ผู้บริหารจะลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง	แต่
จะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้บริหารได้ในระยะยาว
	 •	 สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับมอบหมายงาน	

กำรตอบรับผลงำนที่เสร็จสมบูรณ์

	 เมื่อผู้รับมอบหมายงานส่งผลงานมาให้แล้ว	 ผู้บริหารควร
จะจดัการประชมุเพือ่ประเมนิผลการท�างานของผูร้บัมอบหมายงาน	
โดยแนวทางของการประชุมประเมินผลนั้นมีดังต่อไปนี้
	 •	 ถามความคิดเห็นของผู้รับมอบหมายงานว่างานที่เขา
ได้รับมอบหมายนั้นส่งผลดีต่อเขาอย่างไร
	 •	 เหน็คณุค่าของความส�าเรจ็ทีผู่ร้บัมอบหมายงานของคณุ
จะได้รบั	และเพิม่ความช่วยเหลอืเพือ่ให้งานเสรจ็สมบรูณ์มากขึน้

	 •	 เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับมาตรฐานที่คาดหวังไว้
	 •	 หลีกเลี่ยงการวิจารณ์และประณามผู้รับมอบหมายงาน
หากงานนั้นเกิดปัญหา	 และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาวิธีการ
ด�าเนินงานในอนาคต
	 •	 สร้างแผนปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้รับ
มอบหมายงานด้วยการสอนงานแก่เขาหรอืส่งเขาไปฝึกอบรมเพิม่เตมิ	

บทสรุป

	 ส�าหรับผู้บริหารองค์การธุรกิจทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ
องค์การระดบัเลก็	ระดบักลาง	หรอืระดบัใหญ่	นอกจากพวกเขาจะ
ต้องพฒันาทกัษะภาวะผูน้�าแล้ว	พวกเขาจะต้องรูจ้กัพฒันาทกัษะการ
มอบหมายงานด้วย	 ทัง้นี	้ การมอบหมายงานจะเป็นตวักระตุน้ให้ผู้
บรหิารต้องพฒันาวสิยัทศัน์	 และศกัยภาพการท�างานของตวัเองให้
เหนอืกว่าพนกังานคนอืน่ในองค์การด้วย	เพือ่เป็นการป้องกนัการถกู
โจมตจีากพนกังาน	หรอืการถกูแย่งต�าแหน่ง	และปกป้องภาพลกัษณ์
ของตวัเองไม่ให้มคีณุค่าน้อยลงในสายตาของพนกังาน	หากผูบ้รหิาร
สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมือ
อาชพีแล้ว	 จะท�าให้พนกังานในองค์การมแีรงกระตุน้ในการท�างาน
มากขึน้	กระบวนการท�างานภายในองค์การกจ็ะคล่องตวัและรวดเรว็
ขึน้	อกีทัง้ยงัเป็นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรบคุคลภายในองค์การ
ให้เกดิความคุม้ค่าสงูสดุด้วย
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