
The steps of successful delegation 
ขั้นตอนการกระจายงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ 



Golden Rules หลักการสําคัญ
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Definition of Delegating
คําจํากดัความของ การมอบหมายงาน

• Giving someone the freedom and authority to handle certain things 
on their own initiative with confidence that they will do it 
successfully.

• การมอบอสิรภาพและอํานาจใหกับใครบางคน เพื่อใหเขา
จัดการบางสิ่งบางอยางดวยความคิดริเริ่ม สรางสรรค ดวย
ความเชื่อมั่นวาเขาจะทําไดสําเร็จ



เครื่องวัดระดับของการมอบหมายงาน
Thermometer Scale for Delegation

•ฉันตองทํางานชิ้นนี้ I MUST perform this task.

•ฉันควรจะทํางานชิ้นนี้ แตพนักงานสามารถทําแทนฉันได

I SHOULD perform this task, but an employee could assist me.

•ฉันสามารถทํางานชิ้นนี้ แตฉันควรจะใหโอกาสแกคนอืน่

I COULD perform this task, but others could 

be given the opportunity.

•ควรใหคนอื่นทํางานชิ้นนี้ โดยฉันคอยชวย

OTHERS SHOULD perform this task, but I can help.

•คนอืน่ตองทํางานชิ้นนี้ OTHERS MUST perform this task.



What are the benefits of delegation?
อะไรคือขอดีของการมอบหมายงาน ?

• Development & motivation of 
employees.

• Job satisfaction

• Less stress

• More productivity

• Time to work on planning & 
strategy

•พัฒนาและสรางแรงจูงใจในหมูพนักงาน

•ความพึงพอใจในงาน

•มีความกดดันนอย

• เพิ่มผลผลิต

•มีเวลาสําหรับการวางกลยุทธและแผนงาน



What do you need to consider 
before you delegate?
สิ่งที่คุณตองคํานึงถึงกอนที่คุณจะมอบหมายงาน

•What to delegate?
•จะมอบหมายสิ่งใด ?

•Who to delegate to?
•จะมอบหมายใหใคร ?

&



อุปสรรค Barriers:

•วัฒนธรรม Culture, ภูมิหลัง
background 
and อคติ bias 

• เสียง Noise 

•พวกเราเอง Ourselves 

• การรับรู Perception

•ขอความ Message 

• สภาพแวดลอม Environmental 

•กาวกาย Smothering 

•ความเครียด Stress



Steps to Effective Delegation
ขั้นตอนการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิภาพ

• 1. Prepare the employee

• 2. Check understanding

• 3. Motivate

• 4. Encourage participation

• 5. Gain agreement on control & 
monitoring progress.

• 6. Debrief 

• 1. เตรียมคน
• 2. ตรวจสอบความเขาใจ
• 3. สรางแรงจูงใจ
• 4. ใหโอกาสในการมีสวนรวม
• 5. ทําความตกลงรวมกันและติดตามความ

กาวกนา

• 6. สรปุสาระสําคัญของงานกอนมอบหมาย
งาน



DELEGATION
การมอบหมายงาน

Summary โดยสรุป

• Define the task clearly

• Choose the right person 

• Prepare him or her

• Remove obstacles

• Resolve the question of follow up

• Push for completion

• Debrief

• กําหนดหนาที่ใหมีความชัดเจน

• เลือกคนที่ใช

• เตรียมเขา หรือ เธอคนนัน้

• กําจัดอุปสรรค

• ตอบคําถามหรือแกปญหาที่ตามมา

• ผลักดันใหเกิดความสําเร็จ

• สรุป



Guidelines For Effective Delegation
แนวทางการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิภาพ

• Find the right person

• Consult first

• Think ahead

• Delegate whole or part tasks

• Specify expected outcomes

• Take your time

• Delegate the good and the bad

• Delegate -then trust

• Allow for mistakes and learn 
from them

• หาคนที่ใช

• ปรึกษาหารือ

• คิดลวงหนา

• มอบหมายหนาที่ทัง้หมดหรือแคบางสวน

• ความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงตอผลงาน

• ใชเวลา

• ถายทอดใหทั้งสิง่ที่ดีและสิ่งที่ไมดี

• มอบหมายงานพรอมกับความเชื่อมั่น

• ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรูไปกับความผิด
พลาดนั้น



PLANNING DELEGATION (Continued)
การวางแผนเพื่อมอบหมายงาน (ตอ)

• Level of knowledge & skills

•ระดับของความรูและความชํานาญ

• Time they have available

• เวลาที่มี หรือ เวลาที่สามารถใหได

• Degree of interest

•ระดับของความมุงมั่นหรือความสนใจ

• Relevant experience

•ประสบการณที่เกี่ยวของ

• Explain how the task will benefit everyone

•อธิบายวาหนาที่นี้จะใหประโยชนกับทุกคนอยางไร



คุณมอบหมายงานมากขึ้นกวานี้ไดไหม?
Could You Delegate More?

1 คุณจะรูสึกอยางไรหากไมไดรับการมอบหมายงาน ? 

How confident are you that you do not under-delegate?

2 ครั้งสุดทายที่คุณพูดคุยเกี่ยวกับการมอบหมายงานกับพนักงานของคุณคือเมื่อไหร ?

When did you last discuss delegation loads with your employees?

3 บอยแคไหนทีค่ณุพบวาตัวเองถูกผูกติดอยูกับงานประจําวัน (จนไมมีเวลาทํางานอื่นเลย)?
How often do you find yourself getting bogged down with routine tasks?

4 คุณเปนคนที่ชอบผัดวันประกันพรุงหรือไม ?  

How prone are you to putting things off until “tomorrow”?

5 ถาคุณเปนพวกที่ชอบ “ผลัดวันประกันพรุง” มีใครบางไหมในแผนกของคุณที่สามารถทําภายในวนันี้ ?
If you are prone to putting things off, is there someone in your   

department who can do it today?



คุณมอบหมายงานมากขึ้นกวานี้ไดไหม? Could You Delegate More?

6 มีใครบางไหม ทีส่ามารถทํางานไดดีกวาคุณ, คุณไดใชความรูความสามารถของพนักงานคนนัน้อยางจริงจงั
หรือไม?

Is there someone who can do the task better than you can? Are you really 
using the expertise of your staff?

7 มีใครบางไหม ทีท่ํางานหนักนอยกวาคุณ หรือ เปนผูซึง่ไมภาคภูมิใจในงาน แตก็ยังสามารถประสบ
ความสําเร็จและไดรับการยอมรับ ?

Is there someone, while doing the task slightly different from you, or in 
slightly more time, can still achieve an acceptable level of performance?

8 มีใครบางไหมที่ไดรับคาจางนอยกวาคุณ ทํางานไดนาพอใจ ซึง่ทําใหตนทนุของการทํางานตามหนาทีน่ั้น
ต่ําลงและยังทําใหคุณมีเวลาสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่เพิม่เขามา ?

Is there someone who is paid less than you, who can do the task 
satisfactorily, thus lowering the cost of task performance and freeing you to 
do other value added activities?

9 มีใครบางไหม ที่ไดประโยชนจากงานในหนาที่ ในขณะเดียวกันก็เปนการพฒันาตนเองไปดวยพรอมกัน ?

Is there someone who would benefit from doing the task in terms of their 
personal development?
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