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หัวหน้ างานมีหน้ าที่ที่จะต้ องรับผิดและรับชอบ แต่บอ่ ยครัง้ ที่หวั หน้ างานหลายคนที่รับแต่ชอบ ไม่คอ่ ยจะรับผิด
เท่าไหร่ อ้ างว่าเป็ นความผิดพลาดของลูกน้ องของตน ลูกน้ องที่ทางานกับหัวหน้ างานที่รับแต่ชอบ มักจะทางานด้ วยความ
ระวัง ขาดความรักและผูกพันกับหัวหน้ างานแบบนี ้ ทางานด้ วยความกลัวว่าไม่ร้ ูวา่ วันไหนที่หวั หน้ างานจะโบ้ ยความผิดมา
ให้ เราบ้ าง
อลิสมีเรื่ องเล่าจากเพื่อนรุ่ นน้ อง เขาเล่าถึงหัวหน้ างานของตนว่า เป็ นคนที่ไม่เคยปกป้องลูกน้ องเลย เวลามี
ปั ญหาเกิดขึ ้นกับลูกน้ อง แทนที่ตนเองจะแสดงสปิ ริตรับผิดแทนลูกน้ อง กลับให้ ลกู น้ องรับผิดชอบกับเรื่ องราวที่เกิดขึ ้น มีอยู่
คราวหนึ่งลูกน้ องทาผิด ส่งรายงานให้ หน่วยงานอื่นผิดพลาดไป ทัง้ ๆ ที่รายงานนี ้หัวหน้ างานได้ ตรวจสอบความถูกต้ อง
แล้ ว ปั ญหาที่ตามมาก็คือ รายงานนันท
้ าผิดพลาดไป สรุ ปรายงานผิด จนทาให้ ผ้ รู ับรายงานไม่พอใจ ถึงขนาดโทรศัพท์มา
ต่อว่าเพื่อนรุ่นน้ องคนนี ้ และแทนที่หวั หน้ างานเมื่อรับรู้เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นนี ้แล้ ว แทนที่หวั หน้ างานจะยอมรับผิดแทนลูกน้ อง
กลับให้ ลกู น้ องโทรไปขอโทษ สารภาพและยอมรับผิดในเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นนี ้
อลิสอยากจะให้ หวั หน้ างานรับรู้ ถึ งบทบาทที่สาคัญของหัวหน้ างานนัน่ ก็คือ ทาหน้ าที่เป็ นผู้คอยปกป้องดูแล
และรับผิดชอบลูกน้ อง ไม่วา่ พวกเขาจะทาผิดหรื อถูกก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อลูกน้ องทาผิดพลาดไป หัวหน้ างานควรจะออก
หน้ า รับผิดแทนลูกน้ องของตนเองก่อน ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะโทษว่าเป็ นความผิดของลูกน้ อง
การแสดงสปิ ริตรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นวิธีการหนึ่งเพื่อซื ้อใจลูกน้ องของตน เป็ นการแสดงถึงพระคุณ
ไม่ใช่การใช้ เพียงแค่พระเดชอย่างเดียว คาว่าพระคุณก็คือการสร้ างความศรัทธาให้ ลกู น้ องยอมรับนับถือหัวหน้ างาน มี
ความต้ องการและความปรารถนาที่จะทางานตามที่หวั หน้ างานมอบหมายอย่างเต็มใจ และตังใจมากที
้
่สดุ ผลงานที่เกิดขึ ้น
ย่อมดีกว่าการทางานเพราะเป็ นหน้ าที่ที่ต้องทาเท่านัน้
การรับผิดและรับชอบนันเป็
้ นการจูงใจให้ ลกู น้ องทางานให้ หวั หน้ างานด้ วยใจ แบบ Inside Out เมื่อลูกน้ อง
ทางานจากใจ ผลงานที่ส่งมอบให้ หัวหน้ างานย่อมมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามความคาดหวังของหัวหน้ างาน
นอกจากนี ้การแสดงตนเองเป็ นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ ย่อมเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะรักษาลูกน้ องให้ ทางานกับหัวหน้ า
งานได้ ตอ่ ไป

มีคาพูดมากมากที่หวั หน้ างานสามารถใช้ เพื่ อแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดขึ ้นจากการทางานของ
ลูกน้ อง เช่น งานนี ้พี่ขอรับผิดเอง ไม่ใช่ความผิดของลูกน้ องหรอก หรื อ พี่ต้องขอโทษด้ วยในข้ อมูลที่ให้ นี ้ เป็ นความสะเพร่ า
ของพี่เองที่ไมได้ ตรวจสอบงานน้ องก่อนส่งให้ แต่รับรองได้ วา่ คราวต่อไปจะไม่มีเรื่ องเกิดขึ ้นแบบนี ้อีกเป็ นอันขาด เป็ นต้ น
เมื่อหัวหน้ างานรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากการทางานของลูกน้ องแล้ ว สิ่งที่จะต้ องทาถัดไปคือ
การบอกกล่าวลูกน้ องให้ รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น การบอกไม่ใช่เป็ นการตาหนิติเตียน แต่เป็ นการชี ้นาประเด็นให้ ลกู น้ อง
เข้ าใจ และรับรู้วา่ ต่อไปจะได้ ไม่ทาความผิดแบบนี ้ขึ ้นอีก ถือว่าเป็ นวีการสอนงานอย่างหนึ่งเพื่อให้ ลกู น้ องเรี ยนรู้ จากความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ ้นนี ้ ซึง่ หัวหน้ างานเองควรจะชี ้ประเด็นและข้ อควรระวังในความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
ดังนัน้ การแสดงตนเองเพื่อรับผิดชอบในงานที่ลกู น้ องปฏิบตั ิ เป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้ า
งานที่จะเอาชนะใจลูกน้ องได้ ไม่จาเป็ นต้ องกลัวขายหน้ า กลัวว่าคนอื่นจะมองตนเองในทางที่ไม่ดี ตรงกันข้ ามพวกเขาจะ
มองว่าคุณเป็ นหัวหน้ างานคนหนึ่งที่มีสปิ ริตในการทางาน ไม่กล่าวโทษลูกน้ อง การแสดงความรับผิดจะดีกว่าการโยน
ความผิดให้ กบั ลูกน้ อง เพราะภาพพจน์ที่คนอื่นมองคุณจะเป็ นไปในทางลบ คนอื่นเขาจะมองว่าคุณเป็ นหัวหน้ างานยังไงถึง
ปล่อยให้ ลกู น้ องทางานผิดพลาดได้ ถึงขนาดนี ้
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