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บทนํา
หนังสือเรื่อง The Responsibility Virus นี้ Roger L. Martin ผูเขียนไดเขียนจากประสบการณในการให
คําปรึกษาแนะนําบริษัทตางๆ ในการพัฒนากลยุทธ การวางแผน และการดําเนินงาน โดยไดแสดงใหเห็นวา
การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไมมีประสิทธิภาพซึ่งเกิดขึ้นในองคกรนั้น มักเริ่มตนมาจากพฤติกรรมของแตละ
บุคคล เนื่องจากสวนใหญแลวคนตองการเปนผูชนะ ตองการควบคุมสถานการณ และไมตองการอยูในสภาพ
นาอับอาย ดังนั้นจึงแสดงออกโดยการรับผิดชอบที่มากเกินไป หรือการอยูเฉยและรับผิดชอบใหนอยที่สุด โดย
พฤติกรรมตางๆเหลานี้จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอื่นดวย
แทจริงแลว เราสามารถหลีกเลี่ยงการแสดงบทบาทของการรับผิดชอบที่มากและนอยเกินไปได ซึ่งผู
เขียนไดเสนอแนะวิธีการตางๆในการหลีกเลี่ยงบทบาทเหลานั้น และทําใหการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละคนเหมาะสม รวมทั้งชวยใหการกําหนดทางเลือกและตัดสินใจในประเด็นสําคัญตางๆดีขึ้น
ความกลัวตอความผิดพลาด
ความกลัวตอความผิดพลาด ( Fear of failure) เปนสิ่งกระตุนพฤติกรรมของมนุษยซึ่งกอใหเกิดผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูอื่นที่เกี่ยวของ เปรียบเสมือนเปนไวรัสที่สงผลตอความรับผิด
ชอบของบุคคลหนึ่งที่สามารถติดตอไปยังบุคคลอื่นได (Responsibility virus) ในองคกรที่มีผูนําซึ่งแสดงความ
รับผิดชอบในลักษณะวีรบุรุษ (Heroic responsibility) ในการตัดสินใจแกไขปญหาสําคัญที่องคกรเผชิญอยูโดย
ลําพัง ผูนํานั้นจะตองทํางานหนักมากขึ้น และมากขึ้น เพื่อคงลักษณะของความเปนผูกลาหรือวีรบุรุษสําหรับ
เหตุการณนั้นๆไว โดยไมมีการหารือ รวมมือ หรือแบงปนความรับผิดชอบตางๆ กับบุคคลอื่น ผูนําประเภทนี้
มักมองผูรวมงานอื่นๆวาไมสําคัญ ไมรับผิดชอบ ไมมีความสามารถพอในการดําเนินงานและยังคงตองพึ่ง
การเปนผูนําจากตนอยู
ในขณะเดียวกันผูอยูใตบังคับบัญชาหรือผูตามก็มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติวา เมื่อเกิดปญหาตางๆขึ้น
ผูที่เปนผูนําจะตองเปนบุคคลที่เขามาควบคุมสถานการณ และตองมีความรับผิดชอบเต็มที่ โดยไมคํานึงวาผูนํา
นั้นจะมีความสามารถพอที่จะจัดการกับปญหานั้นๆหรือไม โดยผูตามจะเปนผูถอยออกมาจากปญหานั้นและ
เฝามองการดําเนินงานของผูนํา
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เมื่อเวลาผานไป ผูตามที่เปนฝายอยูเฉย ไมไดดําเนินการใดๆ ก็จะมีความสัมพันธที่หางออกไปทุกขณะ
รวมทั้งรูสึกวาผูนําวางอํานาจ ดูหมิ่น และเปนฝายตรงขาม สวนฝายที่เปนผูนําก็จะเกิดความรูสึกโกรธ ผูอื่นที่
ทําใหตนตองแบกรับภาระทั้งหมดไวเพียงลําพัง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตามมาจากการที่ผูนําไมสามารถทํา
ทุกอยางใหสําเร็จได เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ผูนํามีแนวโนมที่จะสละความรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากคิดวา
ตนไดดําเนินการทุกอยางเต็มที่แลวโดยไมมีผูใดใหความชวยเหลือ ขณะเดียวกันผูตามก็จะเกิดความรูสึกวาตน
ถูกดูถูก ผูนําตางหากที่เปนผูกอความเสียหายและไมสามารถจัดการกับปญหานั้นได จึงถึงเวลาแลวที่ตนจะ
เปนผูจัดการกับปญหานี้เอง จะเห็นไดวา พฤติกรรมของผูนําจะเปลี่ยนไปเปนฝายอยูเฉย และผูตามก็เปลี่ยน
เปนผูนําแทน แตความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไมไดกระทบกับผูนําเพียงคนเดียว แตกระทบกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ความสัมพันธในลักษณะนี้ทําใหตางฝายตางสื่อสารกันนอยลง และไมพยายามที่จะทดสอบวาบุคคลอื่นเปน
จริงตามความคิดของตนหรือไม
แผนภาพแสดงวงจรของความรับผิดชอบที่มากและนอยเกินไป (The Cycle of Over/Under-Responsibility)
รูสึกไมมีอํานาจ,
ไมมั่นคง

สนใจความรับผิด
ชอบของผูอื่นที่ไม
ใชของตน

ความรับผิดชอบ
นอยเกินไป

ทึกทักเอาความรับผิด
ชอบนอยที่สุดเพื่อไปสู
ความสําเร็จ

ทึกทักเอาความรับผิด
ชอบเพียงลําพัง
เพื่อไปสูความสําเร็จ

ความรับผิดชอบ
มากเกินไป

ทํางานหนัก/
ไมสนใจสัญญาณ
บอกเหตุตางๆ

ประสบปญหา
ไมสามารถจัดการได

หากพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแลวจะพบวา คนเรามักยอมรับและยินดีเมื่อสิ่งตางๆดําเนินไปดวยดี
และมักหลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียนเมื่อเหตุการณตางๆไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง
โดยเปนเรื่องของการลด
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดทางสังคม ในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มผลประโยชนสวนตัวใหมากขึ้น สิ่งเหลา
นี้เปนตัวผลักดันใหแตละฝายกลายเปนผูที่แสดงความรับผิดชอบมากเกินไป (over-responsibility) หรือ นอย
เกินไป(under-responsibility)ได ซึ่งรูปแบบของการเปนผูนําและผูตามในลักษณะขางตนนี้จะไมสงเสริมให
เกิดการทํางานในลักษณะชวยเหลือและรวมมือกัน (Collaboration) ซํ้ายังกอใหเกิดความไมไววางใจกัน
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(Mistrust) และความเขาใจที่ผิดซึ่งกันและกัน (Misunderstanding) ในที่สุดก็จะเปนสาเหตุใหความสามารถใน
การตัดสินใจของทั้งผูนําและผูตามลดลง (Atrophy of choice-making skills)
นอกจากนี้ แนวความคิดที่จะนําเอาหลักการ Empowerment มาใชในการแกปญหานั้นบางครั้งก็ไม
สามารถบรรลุผลได เนื่องจากการนําหลักการมาใชในลักษณะที่มอบความรับผิดชอบในระดับสูงใหผูปฏิบัติ
โดยไมพิจารณาความรูความสามารถของบุคคลนั้นๆ มักกอใหเกิดความสับสน และทัศนคติที่ไมดีตอการ
ทํางาน เชนเดียวกับการเพิ่มบุคคลใหเขามาเพื่อชวยแกปญหานั้น ก็อาจไมใชทางเลือกที่ดีได เนื่องจากหลาย
ครั้งพบวาผูที่รับผิดชอบในการตัดสินใจจะขาดความมั่นใจในอํานาจหนาที่ของตน จากการที่มีจํานวนคนมาก
ขึ้นในการดําเนินงาน และจะสงผลใหการตัดสินใจนั้นไมมีประสิทธิภาพ
สาเหตุของความกลัวตอความผิดพลาด
Chris Argyris ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) แหง Harvard Business School ไดวิเคราะหสิ่งที่เปนตัวผลัก
ดันใหเกิดความกลัวตอความผิดพลาด ที่เรียกวา Governing Values ซึ่ง เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย
โดยแบงออกเปน 4 ประการไดแก ความตองการที่จะชนะไมตองการแพ (win not lose) ความตองการที่จะควบ
คุมสถานการณ (maintain control) ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงความอับอาย (avoid embarrassment) และความ
ตองการที่จะคงความเปนผูมีเหตุผล (stay rational) สิ่งตางๆเหลานี้เปนตัวผลักดันใหเลือกระหวาง 2 ทาง คือ
1) Fight ในที่นี้คือรวบความรับผิดชอบทั้งหมดในสถานการณนั้น หรือ
2) Flight ในที่นี้คือการทึกทักเอา
วาไมตองรับผิดชอบหรือรับผิดชอบนอยที่สุด
ภายใตสิ่งผลักดันความกลัวตอความผิดพลาดทั้ง 4 ประการนั้น ทําใหคนเราหลีกเลี่ยงการรวมมือกัน
ในการดําเนินงาน ผูที่เลือกรับเอาความรับผิดชอบทั้งหมดไว (over-responsibility) มักเกิดความกังวลวาผูอื่น
อาจขัดแยงและทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามที่ตั้งใจไว หรือในกรณีของผูที่เลือกเอาความรับผิดชอบนอย
ที่สุด (under-responsibility) มักกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของตนไวในระดับตํ่าที่คิดวาจะสามารถจัด
การไดสําเร็จเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือเรียกวา narrow perfectionism ซึ่งบอยครั้งขอบเขตความ
รับผิดชอบที่กําหนดเองนั้นมักตํ่ากวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้การรวมมือกันในลักษณะหุนสวน (Partnership)
ทําใหตองมีการแบงปนอํานาจในการควบคุมการทํางาน และอาจไมสามารถหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ทําใหแต
ละฝายเกิดความอับอาย เชนความอับอายหากเกิดความผิดพลาด หรือ อับอายหากผูอื่นพบวาเราไมมีความ
สามารถพอ รวมทั้งยังอาจสงผลใหการเจรจาเปนไปโดยใชอารมณมากกวาเหตุผลได
กลาวไดวาคนเรามักพยายามทําในสิ่งที่คิดวาปลอดภัยสําหรับตนเอง ตามปกติสวนใหญแลวคนเรามัก
เกิดความกลัวนอยมากถากิจกรรมนั้นมีเปาหมายชัดเจน มีแนวโนมสูงที่จะประสบผลสําเร็จ และไดรับมอบ
หมายความรับผิดชอบแตเพียงลําพัง ตรงกันขามคนเราจะมีความกลัวมากหากเปนกิจกรรมที่ซับซอน ยุงยาก
เปาหมายไมชัดเจน และโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จตํ่า
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เครื่องมือที่สงเสริมใหเกิดการดําเนินงานแบบรวมมือกัน
ความสามารถในการดําเนินงานรวมกันของทุกฝายในองคกรเปนสิ่งสําคัญมากในปจจุบัน และเพื่อให
องคกรประสบความสําเร็จภายใตสิ่งแวดลอมที่มีการแขงขันสูงนั้น การรวมมือกับลูกคา และผูขายถือเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง ในรอบสิบปที่ผานมามีวิธีการดําเนินงานอยางหนึ่งเกิดขึ้น คือการใหหนวยงานอื่นดําเนินงานบาง
อยางแทน (Outsourcing) ซึ่งหลายองคกรประสบความลมเหลวในการดําเนินการดังกลาว เนื่องจากเมื่อมอบ
งานบางสวนใหหนวยงานอื่นแลวไมไดติดตามและใหความชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานนั้นอีก โดยคิดวาไมไดอยูในการควบคุมของตน แตเปนการควบคุมดูแลของหนวย
งานอื่น หรืออาจกลาวไดวา เปลี่ยนจาก “ฉันรับผิดชอบ” เปน “คุณรับผิดชอบ” ซึ่งแทจริงแลวความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานรวมกันยังมีอยูโดยเปน “เรารวมกันรับผิดชอบ”. เพียงแตตองมีการแบงปนความรับผิดชอบ
ใหเหมาะสม และสื่อสารความตองการของทั้งสองฝายใหชัดเจน
ปจจัยที่จะนําองคกรประสบความสําเร็จอีกปจจัยหนึ่ง คือ การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
องคกร เมื่อเปาหมายถูกกําหนดขึ้น ความรับผิดชอบของแตละฝายจะสามารถแยกแยะและกําหนดขึ้นตามมา
ได ทั้งนี้เปาหมายที่กําหนดนั้นตองเปนเปาหมายที่สามารถบรรลุไดจริง แตไมนอยเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุน
ในการดําเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เครื่องมือที่สามารถนําไปประยุกตใชในการสงเสริมใหเกิดการรวมมือกันดําเนินงาน นั้นแบงไดเปน
4 ประการ ดังนี้
1. The Choice Structuring Process
เปนวิธีการที่ชวยใหสมาชิกในกลุมประสานงานและรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประโยชนโดยรวม แทนที่จะสงเสริมใหเกิดลักษณะของความเปนผูนําแบบวีรบุรุษหรือผูตามแบบ นิ่งเฉย โดย
ใชวิธีการควบคุมความสามารถของกลุมที่จะตัดสินใจอยางจริงจัง ซึ่งทุกคนเขาใจ ตกลง และผูกมัดกับการตัด
สินใจนี้ แทนที่จะเปนการตัดสินใจที่คิดวาจะสําเร็จไดดวยลําพังเพียงคนเดียว
ในการสรางสิ่งแวดลอมเพื่อใหแตละคนในกลุมสบายใจที่จะใหขอมูลและเหตุผลตางๆนั้นจําเปนตอง
เขาใจวาแตละคนมีความแตกตางกันอยางไรในการใหเหตุผลหรือความเห็น เริ่มจากการเก็บและคัดเลือกขอมูล
ของแตละคน การแปลความขอมูล การสรุปความขอมูล การทําความเขาใจและประเมินสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น
จนกระทั่งการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไร หากแตละคนเก็บขอมูลและคัดเลือกขอมูลเพื่อนํามาพิจารณา
แตกตางกันแลว ก็จะสงผลใหการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปอยางไรของแตละคนแตกตางกันไปดวย
ทางเดียวที่จะแกปญหาขอมูลที่ผิดพลาดหรือไมครบถวน คือการเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือกัน
อยางเปดเผยเพื่อตรวจสอบขอมูลและความเห็นของแตละคนเทียบกับของคนอื่น เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด
จากกลุม ซึ่งทุกคนในกลุมยอมรับและตองทําตามทางเลือกนั้น โดยเกิดจากการที่ไดมีการนําความเห็นของทุก
คนเขามาพิจารณาอยางเสมอภาคซึ่งจะชวยใหแตละคนรูสึกมีสวนรวม และไมอับอายในความเห็นของตนเอง
หากมีความสงสัยในบางประเด็นก็มีสิทธิที่จะสอบถาม หรือทดสอบประเด็นนั้น หรือเสนอแนะแนวทางใน
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การทดสอบได ซึ่งจะชวยใหแตละคนรูสึกมีอํานาจในการตัดสินใจ และเมื่อมองภาพรวมแลวก็จะเปนการ
ปรึกษาหารือที่ใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ
กระบวนการในการรวมมือกันของกลุมคนเพื่อตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆ เรียกวา The Choice
Structuring Process มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
ประเด็นปญหา

1.กําหนดกรอบทางเลือก

2. ระดมความคิด หา
ทางเลือกที่เปนไปได

ยังคงมีอุปสรรคอยู

3. ระบุเงื่อนไขหรือขอดีเพื่อสนับสนุนแต
ละทางเลือก

4. ระบุอุปสรรค
ของทางเลือก

4. พิจารณาและระบุขอจํากัดหรืออุปสรรค
ในแตละทางเลือก
5. ออกแบบวิธีการทดสอบขอดี และขอ
จํากัดหรืออุปสรรคตางๆ ที่ไดระบุไวโดยเปน
วิธีที่ทุกคนยอมรับ และตองกระทําตาม

ไมมีอุปสรรคหรือไดระบุ
อุปสรรคไวในขอมูลที่มีอยูแลว

7.ตัดสินใจเลือกทางเลือก

สํานักพัฒนาระบบงบประมาณ

2. ระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกตางๆ ที่
เปนไปไดในกรอบทางเลือกที่กําหนดไว

3. ระบุเงื่อนไข

5. ออกแบบการทดสอบ

6. ดําเนินการวิเคราะห

1. พิจารณาประเด็นและกําหนดกรอบทาง
เลือกกวางๆ ที่เปนอิสระจากกันอยางนอย
ที่สุด 2 ทางซึ่งคาดวาจะแกปญหาได

6. ดําเนินการทดสอบและวิเคราะหโดยใชพื้นฐาน
ของการสมมติฐาน ซึ่งควรมีการทดสอบทางเลือก
ทีค่ ดิ วาเปนไปไดนอยที่สุดกอน
7. ทบทวนผลการทดสอบเทียบกับเงื่อนไข
สําคัญตางๆ และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด
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2.
The Frame Experiment เปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลซึ่งรับเอาความรับผิดชอบมากเกินไป
หรือนอยเกินไป และประสบกับความไมไววางใจและความเขาใจผิด ปรับความสัมพันธและความสามารถของ
ตนในการรวมมือกับบุคคลอื่นได
สวนสําคัญของวิธีการนี้มีอยูดวยกัน 3 ประการไดแก
1) มุมมองของงานที่รับผิดชอบ
2) มุมมองตนเองตองาน
3) มุมมองผูอื่นตองาน
กรอบความคิ ดของคนเรามักเริ่มตนมาจากสิ่งที่เปนตัวผลักดันใหเกิดความกลัวตอความผิดพลาด
(Governing Values) ทั้ง 4 ประการ คือ
ความตองการที่จะชนะ ไมตองการแพ ทําใหเรามองตนเองวาเปนผูที่รูคําตอบ ผูอื่นโง ไมรูเรื่อง
ความตองการที่จะควบคุมสถานการณทําใหเรามองวางานที่จะตองทําคือการทําใหผูอื่นเห็นดวยกับ
แนวทางของเรา
ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงความอับอายและความตองการที่จะรักษาความเปนผูมีเหตุผลนั้นทําใหเรา
หาทางดําเนินการตางๆ โดยลําพัง หลีกเลี่ยงการปรึกษาหารือกับบุคคลอื่น
ทั้งนี้สามารถแสดงกรอบความคิดดังกลาวตามแผนภาพดานลางนี้
สิ่งผลักดันใหเกิดความกลัวตอความผิดพลาด
กรอบความคิด
•
•
•
•

ความตองการชนะ ไมตองการแพ
ความตองการที่จะควบคุมสถานการณ
ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงความอับอาย
ความตองการที่จะรักษาความเปนผูมี
เหตุผล

• ตนเอง
ฉันรูคําตอบ
• ผูอื่น
โง ไมรูเรื่อง ไมตั้งใจ
• งาน
ทําใหผูอื่นเห็นดวยกับแนวทางของฉัน

เพื่อหลีกเลี่ยงหรือออกจากการตกอยูในสภาวะของการรับผิดชอบมากหรือนอยเกินไป กรอบความคิด
เกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และงานควรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนบวก ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
กรอบความคิดเดิม
กรอบความคิดใหม
• ตนเอง
ฉันรูคําตอบ
• ผูอื่น
โง ไมรูเรื่อง ไมตั้งใจ
• งาน
ทําใหผูอื่นเห็นดวยกับแนวทางของฉัน
สํานักพัฒนาระบบงบประมาณ

• ตนเอง
ฉันมีขอ มูลและประสบการณมากมาย แตฉันอาจไมเห็นหรือเขาใจในทุกอยาง
• ผูอื่น
ผูอ นื่ อาจเห็นสิ่งที่ฉันไมเห็นซึ่งชวยใหฉันเขาใจมากขึ้น
• งาน
รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด
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3.
The Responsibility Ladder เปนเครื่องมือที่ชวยผูอยูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานกับหัว
หนางานหรือผูบังคับบัญชาในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับความรับผิดชอบตางๆได และ ปองกัน
ไมใหผูบังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบตางๆมากเกินไป
ในการกําหนดความรับผิดชอบของการดําเนินงานใดๆ นั้นไมไดมีวัตถุประสงคอยูที่การกําหนดวา
ใครจะเปนผูควบคุมดูแล แตอยูที่การแบงงานและความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน
และการสรางการยอมรับ ตลอดจนความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานตามความรับผิดชอบที่แตละคนไดรับ
มอบหมาย โดยมุงไปสูการประสานงาน การใหการสนับสนุน และความรวมมือกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่ได
ตั้งไว
ลักษณะของความสามารถในการตัดสินใจของคนเรานั้น เปนสิ่งสะทอนและเปนพื้นฐานของความรับ
ผิดชอบที่เหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 6 ระดับจากความสามารถในระดับตํ่าสุด คือ
ระดับ 6 ไปยังความสามารถระดับสูงสุดคือระดับ 1 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พิจารณาทางเลือก ตัดสินใจ และแจงใหผูอื่นทราบถึงการตัดสินใจดังกลาว
เสนอทางเลือกตางๆ ใหแกผูอื่น พรอมกับใหคําแนะนําตามความเห็นของตน
เสนอทางเลือกตางๆ ใหแกผูอื่น และใหผูอื่นเปนคนตัดสินใจ
อธิบายปญหาแกผูอื่น และขอใหผูอื่นชวยพิจารณาประเด็นปญหา
ขอใหผูอื่นชวยแกปญหา แตจะใหความสนใจ มองดู และเรียนรูสําหรับคราวตอไป
ทิ้งปญหาใหผูอื่นจัดการ โดยไมใหความชวยเหลือ

จากการพิจารณาลักษณะความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลดังกลาวขางตน จะชวยใหผูบังคับ
บัญชาสามารถพิจารณามอบหมายความรับผิดชอบใหแตละคนอยางเหมาะสม รวมทั้งยังสามารถประเมินและ
กําหนดวิธีการพัฒนาความสามารถใหกับแตละคนไดอีกดวย
นอกจากนี้ ในหลายองคกร พนักงานมักติดอยูกับงานใดงานหนึ่งเปนเวลานาน ซึ่งไมสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเทาใดนัก
และบางครั้งก็ไดรับมอบหมายใหทํางานที่ตองใชทักษะความ
ชํานาญสูง โดยตองรับผิดชอบมากเกินกวาที่ควรจะเปน เหตุการณตางๆเหลานี้ทําใหการพัฒนาทักษะตางๆเปน
ไปไดชา โดยที่เราไมทันไดสังเกต ทั้งนี้การพิจารณาความสามารถออกเปนระดับตางๆดังไดกลาวแลวจะชวย
ใหผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเขาใจซึ่งกันและกัน รวมกันทํางานและพัฒนาทักษะตางๆ ไดเร็วขึ้น
และยังชวยใหทั้งสองฝายลดความกลัวตอความผิดพลาดไดอีกดวย
4.
Redefinition of Leadership and Followership เปนวิธีการที่ชวยทั้งผูนําและผูตามหลีกเลี่ยง
การรับเอาความรับผิดชอบมากหรือนอยเกินไป
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จากการที่ทั้งผูนําและผูตามตางก็มีความกลัวตอความผิดพลาด จึงเปนสาเหตุใหมีการกําหนดลักษณะ
ของการเปนผูนํา และลักษณะของการเปนผูตาม ตามที่ตนเขาใจ ซึ่งหากพิจารณากันใหมอีกครั้งจะพบวาการ
มองผูอื่นเปนหุนสวน และการรวมมือกันดําเนินงานนั้นตางหากที่จะสามารถขจัดความกลัวตอความผิดพลาด
ได ลักษณะของความเปนผูนํา และผูตาม กอนและหลังการเปลี่ยนแปลงแนวคิดแสดงในแผนภาพดังนี้
กอนเปลี่ยนแนวคิด
หลังเปลี่ยนแนวคิด
• กําหนดความรับผิดชอบแตเพียงลําพัง
• แบงความรับผิดชอบโดยไมไดสัดสวน
ที่เหมาะสม
• รับเอา/สละความรับผิดชอบโดยที่ไม
ไดมีการปรึกษาหารือ
• ประเมินผลการดําเนินงานดวยตนเอง

• รวมมือกันกําหนดความรับผิดชอบ
• แบงความรับผิดชอบในสัดสวนตาม
ความสามารถ
• สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
กําหนดความรับผิดชอบได
• ใหบุคคลภายนอกประเมินผลการ
ดําเนินงาน

7 ขั้นตอนในการหลีกหนีจากสภาพความรับผิดชอบที่นอยเกินไป
1. นึกถึงผลลัพธสุดทายของสภาพของความรับผิดชอบที่นอยเกินไป
ใหลองนึกถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหากตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่นอยเกินไป ฝายตรงขาม
จะรับเอาความรับผิดชอบที่มากขึ้น และมากขึ้น โดยจะคิดวาเรามีความรับผิดชอบเพียงแคสวนเล็กๆสวนหนึ่ง
เทานั้น และจะประเมินความสามารถของเราตํ่ากวาความเปนจริง ซึ่งเราอาจตั้งคําถามกับตนเองเกี่ยวกับความ
สามารถที่แทจริงของเราดวย ทายสุดอีกฝายก็จะเห็นเราไมมีคา และควรกําจัดออกไป หากสามารถจินตนาการ
ถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นเชนนี้แลวก็จะทํ าใหเกิดแรงกระตุนที่อยากดํ าเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกไข
สถานการณใหดีขึ้น
2. เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับฝายที่แสดงความรับผิดชอบมากเกินไป
แนวความคิดเดิมอาจมีลักษณะดังนี้
ตนเอง: หมดหนทาง ตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่นอยเกินไป
ผูอื่น: ขมขู ควบคุม มีอํานาจในการกํากับดูแลทั้งหมด
งาน: ตองอยูรอดภายใตสถานการณที่ วิกฤติ
แนวความคิดใหมควรมีลักษณะดังนี้
ตนเอง: ตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่นอยเกินไป แตมีความสามารถเทากับคนอื่น
ผูอื่น: ตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่มากเกินไป เนื่องจากการกระทําของตนเอง รูสึกหมดหน
ทางที่จะเปลี่ยนแปลง และไมไดมีความสุขกับการกระทําหรือทัศนคติของตนเอง
งาน: พยายามรวมงานกับผูอื่นเพื่อเริ่มตนแบงปนความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนมากขึ้น
สํานักพัฒนาระบบงบประมาณ
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ดวยวิธีการนี้จะเปนการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการสนทนาที่มีประโยชนกับอีกฝายได
3. เลือกประเด็นที่ตองการจัดการมาหนึ่งประเด็น
นึกถึงประเด็นที่รบกวนใจมากที่สุด แตไมควรเปนประเด็นที่จัดการไดยาก โดยควรเปนประเด็นที่คิด
วายังสามารถควบคุมอารมณไดเมื่อสนทนากับอีกฝาย
4. ใชบทสนทนาที่นําหลักการของระดับความรับผิดชอบ (A Responsibility Ladder Conversation)
มาใช ซึ่งมีเปาหมายอยูที่การตกลงรวมกันวาในประเด็นที่เลือกพิจารณานั้น เราจะมีระดับความรับผิดชอบที่สูง
ขึ้น และอีกฝายลดระดับความรับผิดชอบลงมา โดยเริ่มตนดวยการอธิบายความรูสึกวาไมไดมีความรับผิดชอบ
มากเทาที่ควรจะเปน จากนั้นชี้แจงวาเราเขาใจในสถานการณวาเกิดขึ้นไดอยางไร และอธิบายถึงความตองการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อมุงไปสูผลประโยชนรวมกัน และขอใหอีกฝายชวยเหลือดวย ทายสุดใหหารือกันถึงระดับ
ความสามารถของทั้งสองฝาย และใหเลือกงานที่คิดวาตนเองสามารถจัดการได
5. นําวิธีการ The Choice Structuring Process มาใชเพื่อปรึกษากันถึงเหตุผล และขอจํากัดของการ
ดําเนินงาน
6. ลงมือกระทําตามความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และประเมินผลการดําเนินงานโดยตนเองและผูอื่น
7. ทําตามขั้นตอนทั้งหกขั้นตอนซํ้าไปซํ้ามาเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวาไมตกอยูในสภาพของความรับผิด
ชอบที่นอยเกินไปอีกตอไป
7 ขั้นตอนในการหลีกหนีจากสภาพความรับผิดชอบที่มากเกินไป
1. นึกถึงผลลัพธสุดทายของสภาพของความรับผิดชอบที่มากเกินไป
จินตนาการถึงสภาพที่ตองตกอยูในฐานะที่ตองรับผิดชอบทุกอยางเพียงคนเดียวในขณะที่อีกฝายคอยๆ
ลดความรับผิดชอบลงทุกขณะ ทายสุดทั้งสองฝายจะเกิดอาการไมพอใจและโมโหใสกัน และพบวาเราถูกมอง
เปนฝายกดขี่ขมเหง สวนอีกฝายกลายเปนผูนาสงสาร
2. เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับฝายที่มีความรับผิดชอบนอยเกินไป
แนวความคิดเดิมอาจมีลักษณะดังนี้
ตนเอง: แบกรับภาระ และตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่มากเกินไป
ผูอื่น: ออนแอ นาสงสาร ตองการใหฉันดูแล
งาน: สูและจัดการกับปญหาอยางวีรบุรุษ
แนวความคิดใหมควรมีลักษณะดังนี้
ตนเอง: ตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่มากเกินไป จากการกระทําของตนเอง
ผูอื่น: ตกอยูในสภาพของความรับผิดชอบที่นอยเกินไป เนื่องจากการกระทําของตนเอง รูสึกหมดหน
ทางที่จะเปลี่ยนแปลง และไมไดมีความสุขกับการกระทําหรือทัศนคติของตนเอง
งาน: พยายามรวมงานกับผูอื่นเพื่อเริ่มตนแบงปนความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนมากขึ้น
3. เลือกประเด็นที่ตองการจัดการมาหนึ่งประเด็น
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ในกรณีนี้ใหเลือกประเด็นที่ใหโอกาสฝายที่รับผิดชอบนอยเกินไปในการพิสูจนวาพวกเขาสามารถจัด
การได และชวยลดภาระของเราลง
4. ใชบทสนทนาที่นําหลักการของระดับความรับผิดชอบมาใช
เริ่มตนบทสนทนาดวยการอธิบายถึงความรูสึกที่รับเอาความรับผิดชอบที่มากเกินไป ซึ่งไมเปนการดี
ตอตนเองและเพื่อนรวมงาน พรอมยกตัวอยาง ทั้งนี้ตองหลีกเลี่ยงที่จะทําใหผูอื่นรูสึกถูกตําหนิและอับอาย จาก
นั้นใหบอกความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชนสวนรวม และสื่อสารอยางชัดเจนวาตองการความ
ชวยเหลือจากผูอื่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น โดยใชวิธีการพิจารณาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
ความรับผิดชอบกับความสามารถของทั้งสองฝาย
5. นําวิธีการ The Choice Structuring Process มาใชเพื่อปรึกษากันถึงเหตุผล และขอจํากัดของการ
ดําเนินงาน และเพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบที่จัดใหม ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ซึ่งจะชวยสรางความมั่นใจใหกับทั้งสองฝายได
6. ลงมือกระทําตามความรับผิดชอบที่กําหนดขึ้นรวมกัน และประเมินผลการดําเนินงานโดยตนเอง
และผูอื่น ทั้งนี้ตองใหเวลากับอีกฝายเพื่อพิสูจนความสามารถ พรอมกับการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ
อยางเพียงพอตลอดเวลาการทํางาน
7. ทําตามขั้นตอนทั้งหกขั้นตอนซํ้าไปซํ้ามาเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวาไมตกอยูในสภาพของความรับผิด
ชอบที่มากเกินไปอีกตอไป
การเอาชนะ Responsibility Virus เมื่ออยูในฐานะผูเชี่ยวชาญ (Professional)
ผูเชี่ยวชาญจํานวนมากมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยสามารถทํางานรวมกันไดอยางดี อยางไรก็
ตามผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถปองกันตนเองจาก Responsibility Virus ไดโดยใชเครื่องมือทั้ง 4 อยางดังนี้
1) Redefined Leadership
ผูเชี่ยวชาญมักถูกมองในฐานะของผูนําที่เปนผูรูและตองรับผิดชอบทุกอยางคนเดียว ความจริงแลว
ผูเชี่ยวชาญควรสงสัญญาณใหทุกฝายทราบวา ทักษะความสามารถของลูกคาตางหากที่เปนสิ่งสําคัญตองาน
ผูเชี่ยวชาญมีหนาที่ในการใชความสามารถของลูกคาและของตนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยลูกคาเปนผูใหขอ
มูลและความรูเกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรม ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญจะเปนผูใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เหมาะสม และความรูใหมๆ จากอุตสาหกรรมอื่น
2) The Choice Structuring Process
ผูเชี่ยวชาญที่ใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันนั้น มักอธิบายอยางชัดเจนถึงกระบวนการของตนใน
การคิดตัดสินใจ พรอมทั้งนําเสนอขอมูล และความเห็นซึ่งนําไปสูบทสรุปและขอแนะนํา ดวยวิธีการดังกลาว
นี้จะชวยใหลูกคาเขาใจในเหตุผล และเปนการเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถทดสอบความเห็นนั้น
ได ซึ่งจะสงผลใหเกิดการยอมรับ และการผูกมัดกับความเห็นที่เสนอ เนื่องจากผูเชี่ยวชาญตอง เขาใจวาผล
ผลิตที่ไดจากงานของผูเชี่ยวชาญไมไดมีไวสําหรับตัวผูเชี่ยวชาญเองแตเปนของลูกคาที่ตองดําเนินการตอ
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3) The Responsibility Ladder
โดยปกติแลวความสามารถของผูเชี่ยวชาญกับความสามารถของลูกคามักแตกตางกันมากพอสมควร
ในงานที่กําลังดําเนินการอยู ผูเชี่ยวชาญสามารถใชเทคนิคของ Responsibility Ladder มาใชในการพิจารณา
ระดับความสามารถของลูกคา และตั้งเปาระดับความรับผิดชอบของลูกคาเอาไวเพื่อใชเปนเกณฑในการพัฒนา
ความสามารถของลูกคาได
4) The Frame Experiment
แนวคิดที่วา ตนเอง: ถูก, ลูกคา: ผิด, งาน: เปลี่ยนใจลูกคาใหเห็นดวย ควรเปลี่ยนไปเปน
ตนเอง: อาจพลาดหรือลืมบางสิ่งบางอยาง,
ลูกคา: อาจเห็นบางสิ่งบางอยางที่ตนไมเห็น,
งาน: พยายามคนหาสิ่งที่ขาดหายไป
การเอาชนะ Responsibility Virus เมื่ออยูในฐานะคณะกรรมการ (Boards of Directors)
1) The Responsibility Ladder
คณะกรรมการตองพิจารณามอบความรับผิดชอบในระดับที่สูงหรือตํ่ากวาความสามารถของผูบริหาร
สูงสุดขององคกร (CEO) ในเวลาที่เหมาะสม โดยในบางครั้งอาจตองการใหCEO พิจารณาและเสนอทางเลือก
เทานั้น ในขณะที่บางครั้งก็อาจตองการใหCEO เสนอทางเลือกพรอมความเห็น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเขาใจรวม
กันในระดับความสามารถและความรับผิดชอบของ CEO รวมทั้งภาระผูกพันตามความรับผิดชอบที่คณะ
กรรมการไดมอบหมาย
อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยประธาน
กรรมการทําหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจ
ที่กระทําในระดับคณะกรรมการดวย
2) Redefinition of Leadership/Followership
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับ CEO เปนความสัมพันธที่มีลักษณะพิเศษ กลาวคือคณะ
กรรมการมีบทบาทเปนผูนําเนื่องจากมีอํานาจที่จะจาง ไลออก และใหคาชดเชยแก CEO ในขณะที่ CEO ก็
สามารถมีบทบาทเปนผูนําไดเนื่องจากเปนผูที่มีอํานาจที่แทจริงในการตัดสินใจ จะเห็นไดวาไมมีการแบงแยก
ชัดเจนวา ฝายใดเปนผูนํา ฝายใดเปนผูตาม ขึ้นอยูกับงาน ทางเลือก และความสามารถที่เกี่ยวของ ดังนั้น ทั้ง
สองฝายตองยอมรับและสนทนารวมกันอยางเปดเผย เพื่อแบงปนความรับผิดชอบใหเหมาะสม และเพื่อรักษา
ระดับความสัมพันธใหคงอยูอยางดีตอไป
3) The Frame Experiment
ตัวอยางแนวความคิดที่ไมสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
CEO: ไมเชื่อฟง เปนอิสระ ไมใหความเคารพ
คณะกรรมการ: ถูกละเลย ไมไดรับการเคารพ ถูกดูหมิ่น
งาน: จัดระเบียบ CEO
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หรือ
CEO: ออนแอ ตองพึ่งพาคณะกรรมการ ไมเปนผูนํา
คณะกรรมการ: ถูกบังคับใหตัดสินใจทุกอยาง
งาน: ทําให CEO เขามารับผิดชอบ
แนวคิดตางๆขางตนนี้จําเปนตองไดรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีตัวอยางของแนวคิดที่ควรจะเปนดังนี้
CEO: ดําเนินการในลักษณะที่คณะกรรมการไมเขาใจ ซึ่งทําใหความมั่นใจของคณะกรรมการลดลง
คณะกรรมการ: อาจมีความกังวลในเรื่องที่เปนเหตุเปนผล แตอาจไมเห็นสิ่งสําคัญซึ่ง CEO เห็น
งาน: ให CEO เขารวมในการปรึกษาหารือเพื่อชวยใหทั้งสองฝายเขาใจสถานการณ และตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆหากจําเปน
4) The Choice Structuring Process
ในการสนทนารวมกันแบบเปดเผย คณะกรรมการสามารถสอบถามถึงกระบวนการในการตัดสินใจ
หรือใหขอเสนอแนะของ CEO ได ทั้งนี้คณะกรรมการตองกําหนดเงื่อนไขในประเด็นตางๆใหชัดเจน เพื่อให
CEO เกิดความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมายเสียกอน
จากการนําเครื่องมือทั้ง 4 อยางมาประยุกตใชกับความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับ CEO จะชวย
ใหทั้งสองฝายมีความเขาใจกันมากขึ้น ไดผลลัพธที่ดีจากการตัดสินใจรวมกัน และยังเปนการพัฒนาความ
สามารถในการตัดสินใจของทั้งสองฝายอีกดวย

ผูจัดทําบทคัดยอ: นางสาวเจตขจี อติการบดี
ผูตรวจบทคัดยอ: นางสาววิสากร สระทองคํา
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