การมอบหมายงาน (Delegation)

บทความโดย : อานาจ วัดจินดา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้ าน
การพัฒาทรัพยากรนุษย์และองค์การ
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การบริ หารงานในความรับผิดชอบให้ บรรลุเป้าหมายคงเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารคานึงนึงและใส่ใจอยูเ่ สมอโดยผู้บริ หาร
บางคนก็มีความมานะทุม่ เททางานทุกอย่างที่ขวางหน้ าแม้ กรทัง่ งานของลูกน้ องก็ตาม ผู้บริ หารบางคนก็ไม่คอ่ ยจะทางานที่
รับผิดชอบโดยมักจะอ้ างว่าใช้ ระบบที่เรี ยกว่า คุณ-นะ-ทา (พ้ องเสียงคาว่า คุณธรรม) กล่าวคือมอบหมายหรื อสัง่ การให้ แต่
ลูกน้ องทา เมื่อเปรี ยบเทียบผู้บริ หารทังสองประเภทจะเห็
้
นได้ ว่ามีความแตกต่า งกันอย่างมากในวิธีการบริ หารงาน อาจมี
ผู้บริ หารตังค
้ าถามว่าแล้ วจะทาอย่างไรละเมื่องานในความรับผิดชอบมันเยอะไปหมดไม่ร้ ูจะทาอะไรก่อนหลัง และที่สาคัญ
ก็ไม่ร้ ู จะมอบให้ ใครทาดีเพราะดูเหมือนจะไม่ค่อยจะไว้ วางใจไปเสียหมด วันนี ้ผู้เขียนของนาเสนอแนวคิดวิธีการหนึ่งซึ่ง
สามารถช่วยให้ ปัญ หาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลงบ้ างซึ่งไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่ควรใส่ใจมากขึ ้นนัน้ คือ การมอบหมายงาน
(Delegation)
การมอบหมายงาน(Delegation) คืออะไร
คือการกระจายงานในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กาหนด ให้ ผ้ อู ื่นไป
ปฏิบตั ิ
ประโยชน์ ของการมอบหมายงาน
1. ทาให้ ผ้ บู ริ หารมีเวลามากขึ ้น โดยสามารถนาเวลาไปทากิจกรรมงานอื่น ๆ ได้ เช่น การแก้ ปัญหางาน หรื อคิด
สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่
2. เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถในการทางานซึ่งถือว่า เป็ นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทางหนึง่
3. เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อการเป็ นหัวหน้ างานใน อนาคตซึ่งอาจถือว่าเป็ นการ
ประเมินศักยภาพของเขาไปด้ วย
ข้ อพึงพิจารณาในการมอบหมาย
ถึงแม้ การมอบหมายงานจะมีป ระโยชน์ แต่ควรคึงนึงถึ งปั จจัยบางประการที่ สาคัญ กับ ความสาเร็ จในงานที่
มอบหมาย ได้ แก่

• ใครเหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายนี ้ กล่าวคือต้ องใส่ใจและคานึงว่าควรเลือกคนที่ เหมาะสมมารับผิดชอบ
งานเพื่ อประกันความสาเร็ จ และลดความเสี่ยง ซึ่งคาที่ค้ ุนเคยกันคือ Put the right man to the right job
นัน่ เอง
• งานที่มอบหมายบางงานต้ องมีผ้ ปู ฎิบตั ิร่วมกันหลายคนควรคานึงถึงหลักการทางานเป็ นทีมกล่าวคือควร
พิจารณาคนที่สามารถทางานร่วมกันได้
• การติดตามและประเมินผลเป็ นสิ่งที่สาคัญเพราะเป็ นการลดความเสี่ยงหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นหากผู้ที่
ได้ รับมอบหมายมีความสามารถไม่พอ ไม่ตงใจ
ั ้ หรื อไม่มีความรับผิดชอบ
ขัน้ ตอนของการมอบหมายงาน
1. กาหนดงานและวัตถุประสงค์ ในการมอบหมายงาน
งานใดที่ จะมอบหมายให้ ผ้ ูใต้ บังคั บ บัญ ชาท าแทนได้ นัน้ ต้ อ งพิ จารณาให้ ดี ว่างานนัน้ เหมาะสมหรื อ ไม่
ตัวอย่างเช่นงานบางอย่างเกี่ยวข้ องกับความลับขององค์การ หรื อสิ่งที่เป็ นงานเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบสูงอย่างยิ่งก็คงไม่อาจมอบหมายได้ แต่งานที่เป็ นงานประจา (Routine) ก็คง
มอบหมายได้ อีกทังเมื
้ ่อเลือกงานแล้ ว ต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ในการมอบหมายนันให้
้ ชัดว่าต้ องการให้
ลูกน้ องได้ พฒ
ั าตนเอง หรื อเพื่อประเมินศักยภาพเพื่อเครี ยมความพร้ อม
2. กาหนดขอบเขตหน้ าที่และอานาจตัดสินใจ
ในการทางานบางงานต้ องมีการตัดสินใจเช่นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน หรื อ กระทบภาพลักษณ์ (Image)
ขององค์กรหรื อหน่วยงาน คงต้ องพิจารณาว่าผู้รับมอบหมายงานจะมีอานาจตัดสินใจได้ หรื อไม่ หรื ออาจต้ อง
มาปรึกาษาหารื อกันก่อนที่จะดาเนินการ
3. พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม
สืบเนื่องจากการกาหนดวัตถุประสงค์ซงึ่ การเลือกคนที่มารอบผิดชอบงานนัน่ คงต้ อง คานึงว่าถ้ าต้ องการให้
งานนัน่ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพควรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ ถ้ าจะเพื่อพัฒนาลูกน้ อง
ก็ต้องดูวา่ ใครที่ยงั ไม่มีความสามารถในเรื่ องนัน่ แต่ถ้าต้ องการจะประเมินศักยภาพความพร้ อมคงต้ องเลือก
คนที่มีโอกาสเลือ่ นตาแหน่งในอนาคต
4. ทาความเข้ าใจกับผู้รับมอบงาน
สิ่งที่ สาคัญ ยิ่ งในการมอบหมายงานคือ ต้ องมี การท าความเข้ าใจกับ ตัวผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาที่ เลือกมาแล้ ว
กล่าวคือต้ องสอบถามความพร้ อม บอกวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงาน และแนะนาวิธีการขันตอน
้
พร้ อมทัง้ ให้ ผ้ ทู ี่จะรับมอบหมายได้ เสนอแนวทางการดาเนิ นการ หรื อแผนงานที่จะทาเพื่อเป็ นการประกับ
โอกาสความสาเร็ จ

5. กระตุ้นจูงใจ ให้ กาลังใจและสนับสนุน
เมื่อผู้รับมอบงานได้ ดาเนินการตามขันตอนที
้
่ทาความเข้ าใจกันแล้ ว สิ่งที่สาคัญ คือต้ อง มีการกระตุ้นให้
กาลังใจ และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่ องมือ ความสะดวก และการชี ้แนะหรื อให้ คาปรึ กษา เป็ นระยะเพื่อสร้ าง
ขวัญกาลังใจ และความสัมพันธ์อนั ดีอนั ดี
6. ติดตามและประเมินผลงาน
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการมอบหมายงานคือต้ องติดตามความคืบหน้ าระหว่างดาเนินการว่าเป็ นไปตามแผน
หรื อแนวทางที่กาหนดหรื อไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรซึ่งจะได้ มีการแก้ ไข ปรับปรุ งได้ ทนั ท่วงที่ก่อนความ
เสียหายเกิดขึ ้น และเมื่องานนันแล้
้ วเสร็ จก็ต้องประเมินคุณค่าว่าดีเพียงใด และควรมีการให้ รางวัลเช่นคาชม
หรื อของรางวัลก็ดี
การมอบหมายงานเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ ท่านบริ หารได้ ทงสองสิ
ั้
่งควบคู่กันกล่าวคือได้ ทงงาน
ั้
ที่ท่านไม่ต้องทาเอง
และยังได้ คนคือลูกน้ องที่เก่งขึ ้นอีกด้ วย ดังนันควรถามตนเองว่
้
า “วันนี ้เรามอบหมายงานแล้ วหรื อยัง”

