วิชาการบริหารการตัดสินใจ

เนื้อหา

วัตถุประสงคการเรียนรู(อักษรตัวหนาขนาด 16)
1...เพื่อใหผูศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางมีหลักการที่ถูกตอง
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการตัดสินใจ
3.. เพื่อเขาใจแนวความคิดทฤษฎีการตัดสินใจ

การตัดสินใจ (Decision Making)
การตัดสินใจทางการบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผน ที่ตองการการตัดสินใจ
กอนที่จะ
มีการกําหนดแผนการตาง ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติ การตัดสินใจเกี่ยวของกับการเลือก หรือไม เลือกอนุมัติ หรือไม
อนุมัติการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ หรือการกําหนดกฏเกณฑตาง ๆเพื่อยึดถือปฏิบัติ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การเลือกที่ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
นําไปสูผลลัพทที่นาพอใจ ไมกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังเปนการตัดสินใจอยางมีคุณภาพ และเปนที่
ยอมรับของฝายตาง ๆ และที่บุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ
กลยุทธการตัดสินใจ
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ควรมีกลยุทธที่ใชสําหรับเปนหลักในการตัดสินใจโดย
เลือกวิธีการตัดสินใจอยางมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณปจจุบัน สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอปญหา
สภาพความเปนจริงศักยภาพของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ผูบริหารยอมรับวาปญหาที่ตองตัดสินใจ เปนปญหาที่แทจริงมิใชผลกระทบหรือผลขางเคียงของ
ปญหา การระบุปญหาใหชัดเจน การระบุถึงสาเหตุของปญหา
3. ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปญหา การคนหาปญหาตามแนวทาง
ตาง ๆ ที่มีมากกวาหนึ่งหรือสองแนวทาง
4. ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกแนวทางที่นาจะเหมาะสมที่สุด เปนที่ยอมรับมากที่สุด มีความ
เปนไปไดมากที่สุดอันจะนําไปสูความรวมมือเปนอยางดี
ลักษณะการตัดสินใจทางการบริหาร
(Characteristics of managerial decisions)
การตัดสินใจของผูบริหารมีความสําคัญตอวิถีขององคการดังนั้นผูบริหารเผชิญกับปญหาหลายอยาง
ในการทํางาน ลักษณะของการตัดสินใจของผูบริหารประกอบดวยแรงกดดันหลายดานเชน การตัดสินใจที่

ขาดโครงสรางของการตัดสินใจที่ชัดเจน (Lack of structure) การเผชิญกับความเสี่ยง (Uncertainty and
risk) และความขัดแยง (Conflict) ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ
การขาดโครงสรางการตัดสินใจ (Lack of structure) หมายถึง การตัดสินใจในงานประจําและงานที่
มีรูปแบบอยูแลวก็จะมีกฎเกณฑกําหนดไว เรียกวาการตัดสินใจที่มีการกําหนดไวลวงหนาแลว
(Programmed decisions) เชนมีกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายชี้ชัดอยูแลวทําใหตัดสินใจไดเลยวาควรทํา
อยางไร หรือตัดสินใจอยางไรและพิจารณาไดงายกวา สวนการตัดสินใจที่ทําใหผูบริหารเผชิญกับปญหาตาง
ๆ คือการตัดสินใจที่ไมไดมีกฎเกณฑหรือขอบังคับขาดโครงสรางการตัดสินใจ ขาด นโยบายที่ชัดเจน ทํา
ใหการตัดสินใจทําไดยากและสลับซับซอนเพราะมีผลลัพทที่อาจเกิดขึ้นได
หลายทาง เรียกวา (Nonprogrammed decision)
การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน (Uncertainty and risk) หมายถึง การ
ตัดสินใจไมมีขอมูลที่แนนอนไมอาจคาดคะเนไดไมสามารถประมาณการที่แนนอนได สวนการ
ตัดสินใจภายใตความเสี่ยง หมายถึง การตองตัดสินใจภายใตเงื่อนไขของความเสี่ยง ถาหากการ
คาดคะเนไวถูกตองก็จะทําใหการตัดสินใจครั้งนั้นสําเร็จดวยดี แตถาหากผิดพลาดก็จะทําให
เสียหายได ผูบริหารจึงนิยมที่จะบริหารความเสี่ยงหรือเรียกวา (Manage risk) หมายถึง การทําให
ไมตองเสี่ยงมากทั้งหมด หากสูญเสียก็สูญเสียนอยโดยการเขาควบคุมความไมแนนอนบางอยางไว
การตัดสินใจภายใตความขัดแยง
(Conflict) หมายถึงการตัดสินใจที่ทําใหเกิดแรงกดดันเปนสองฝาย
หรือมากกวา ความขัดแยงนั้นอาจเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล เปนการตัดสินใจที่ทําไดยากเพราะผลจาก
การตัดสินใจทําใหฝายหนึ่งพอใจ แตอีกฝายหนึ่งไมพอใจเสมอ ผูบริหารควรตัดสินใจ
ที่ทําใหเกิดความขัดแยงนอยที่สุดหรืออาจประนีประนอมกันทั้งสองฝายไดอยางลงตัว หรือเกิดความไม
พอใจใหนอยที่สุด
ความสําคัญของการตัดสินใจของผูบริหาร
การตัดสินใจของผูบริหารมีความสําคัญกวาการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานเพราะ เหตุผลดังนี้
1. การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงมีผลกวางและรุนแรงกวาการตัดสินใจของผูบริหารในระดับ
ต่ํากวา
2. การตัดสินใจของผูบริหารมีผลกระทบตอการดําเนินงาน การปฏิบัติหนาที่ของฝายตาง ๆ
ทุกระดับหนาที่และตัวบุคคล
3. การตัดสินใจของผูบริหารมีผลกระทบตอสังคม และสภาพแวดลอมภายในองคการและวิถีชีวิต
ของพนักงาน
4. การตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอภายนอกองคกร เชนในดานของภาพพจนขององคการ
ทัศนคติที่บุคคลภายนอกมีตอองคการ

สถานการณของการตัดสินใจ
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญ เพราะเปนผูตัดสินใจในปญหาหรือการดําเนินงาน ตาง ๆ อยู
ตลอดเวลา ผูบริหารจะเผชิญกับสถานการณในการตัดสินใจที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถแบงไดเปน
1. สถานการณตัดสินใจภายใตความแนนอน (Certainty Decision – Making)
2. สถานการณตัดสินใจภายใตความไมแนนอน (Uncertainty Decision – Making)
3. สถานการณตัดสินใจภายในความเสี่ยง (Risk Decision – Making)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
1. วัฒนธรรมและความเชื่อถือของบุคคล (Belief)
2. ประสบการณและการรับรูในอดีต (Experience)
3. อคติและความลําเอียง (Bias)
เครื่องมือที่ใชในการวางแผนและตัดสินใจ
การพยากรณเชิงปริมาณตัวเลขในเชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) เปนวิธีการทาง
คณิตศาสตรชวยในการวิเคราะหตัวเลข สถิติ รายงานทางการเงิน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่มีเหตุผล
และมีตัวเลขยืนยันการวิเคราะหตัวเลขในอดีตจะชวยใหการตัดสินใจผิดพลาดนอยลงนอกจากการใชแนวคิดใน
เชิงปริมาณชวยในการวางแผนตัดสินใจแลวการใชประสบการณในอดีตที่ผานมาเปนเครื่องนําทางการตัดสินใจ
จะชวยใหหลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไดรวมทั้งการตัดสินใจอยางมีหลักการตามแนวคิดทางวิชาการ เชน
การแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของโดยเปนขอมูลที่เปนปจจุบันมีความเชื่อถือได และเพียงพอตอการตัดสินใจ การ
พิจารณาทางเลือกหลาย ๆทางเพื่อใหเกิดแนวความคิดกวางขวางอาจจะโดยการระดมสมอง
(Brain
Storming) หรือ การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) การพิจารณาเปรียบเทียบขอ ดี
ขอเสียความไดประโยชน การเสียประโยชนจากทางเลือกตาง ๆ แลวจึงทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนการตัดสินใจ (The Stage of decision making)
ขั้นตอนการตัดสินใจขั้นแรกคือการระบุปญหา (Identifying and diagnosing the problem) ขั้นที่
สองคือการคนหาทางเลือก (Generating alternative solutions) ขั้นที่สามคือการประเมินทางเลือกแต
ละทาง (Evaluating alternative) และขั้นที่สี่คือทําการเลือก (Making the choice) และขั้นที่หาคือการ
นําไปปฏิบัติ (Implementing the decision) ขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผลทางเลือก (Evaluating
the decision) ขั้นตอนการตัดสินใจทําใหการแกปญหามีความถูกตองมากขึ้นตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

การกําหนดปญหาวิเคราะหปญหา
Identifying and diagnosing the problem
การคนหาทางเลือก
Generating alternative solution
การวิเคราะหทางเลือก
Evaluating alternatives

การเลือกทางเลือก
Making the choice
การนําไปปฏิบัติ
Implementing the decision
การประเมินผลการตัดสินใจ
Evaluating the decision

ภาพแสดงขั้นตอนการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่
1 ในการระบุปญหาเพื่อทําการตัดสินใจเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ ใน
ขั้นตอนนี้ผูบริหารควรพิจารณาสถานการณในปจจุบัน และสิ่งที่ตองการ รวมทั้งการเปรียบเทียบการกระทํา
ในอดีต ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคตเพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนและการพยากรณสําหรับ
อนาคตวาควรทําอยางไร การตระหนักในปญหาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง อาจ
มีการตั้งคําถามที่ใชในการตัดสินใจที่อาจเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาทางเลือก หมายถึงหลังจากการพิจารณาปญหาแลว ผูบริหารพยายามคิดหา
แนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวย การคนหาทางเลือก 2 แนวทางคือ
1. การคนหาทางเลือกจากปญหาที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนอยูแลว
(Custom-made solutions) การ
ตัดสินใจนี้ตองการความคิดริเริ่มใหม ๆ หมายถึงการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดใหมและผลที่ได
แปลกใหม
2. การคนหาทางเลือกที่ไดมีแนวทางไวกอนแลว
(Ready-made solutions) ผูบริหารดําเนินตาม
แนวทางนั้นไดเลยเพราะในอดีตเคยมีปญหาอยางนี้เกิดขึ้นมาแลว

ขั้นตอนที่
3 การประเมินผลทางเลือก หมายถึงการพิจารณาผลดีผลเสียของทางเลือกแตละ
ทางเลือกการพยากรณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกตาง ๆ แลวพิจารณาโดยการตอบคําถามวา
ขอมูลรายละเอียดในแตละทางเลือกนั้นครบถวนสมบูรณหรือไม และเปนปจจุบันหรือไม ทางเลือกนั้น
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการหรือไม และอะไรคือปญหาที่จะเกิดขึ้นถาหากดําเนินตามทางเลือก
นั้น บางครั้งผูบริหารไมอาจพยากรณไดวาจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจึงมีการวางแผนที่เรียกวา แผนตาม
สถานการณ (contingency plan) เชน ทางเลือกมีหลายทางเลือก ทางเลือกบางขอเปนไปไดสูง บางขอ
ถูกตองและดีแตเปนไปไดยาก ผูบริหารควรทําการวางแผนวาหากมีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นจะ
แกไขอยางไร และพิจารณาวาแนวโนมที่จะเปนไปไดตามที่พยากรณไวมีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด ในอนาคตแนวโนมจะเปนอยางไรและผูบริหารตระเตรียมอะไรไวบางเพื่อแกสถานการณที่อาจไม
เปนไปดังที่คาดหวังหรือพยากรณไว

ขั้นตอน
การตัดสินใจ
ทั่วไป

การคนหา
ทางเลือก

การประเมิน
ทางเลือก

ทําการเลือก
ทางเลือก

การนําไป
ปฏิบัติ

การประเมินผล

ขั้นตอนการ
ตัดสินใจ
เฉพาะเรือ่ ง

คนหาทางเลือก
ตามเปาหมาย
และแผนการที่
จะใช

ประเมิน
เปาหมายและ
แผนการ

ทําการเลือก
ทางเลือกตาม
เปาหมายและ
แผนการ

การนําไป
ปฏิบัติ

การควบคุมและ
ตรวจสอบให
เปนไปตามแผน

ภาพแสดงความแตกตางระหวางขั้นตอนการตัดสินใจเรื่องทั่ว ๆ ไป และการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง

โดยทั่วไปผูบริหารตัดสินใจภายใตภาวการณตาง ๆ ที่แตกตางกัน ในลักษณะตาง ๆ ไดแก
1. การตัดสินใจภายใตสภาวะการณที่แนนอน Certainty Decision Making
2. การตัดสินใจภายใตสภาวะการณเสี่ยง Risk Decision Making
3. การตัดสินใจภายในสภาวะการณที่ไมแนนอน Uncertainty Decision Making
4. การตัดสินใจภายใตความขัดแยงการตัดสินใจในแตละลักษณะมีความแตกตางกัน
ทําใหกระบวนการตัดสินใจที่นํามาใชแตกตางกับเนื่องจากความสลับซับซอนของปญหา และความยากงายของ
ปญหา และความยากงายของปญหา
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกทางเลือกในการตัดสินใจของผูบริหารบางครั้งกระทําไดยากเพราะทางเลือก
แตละทางเปนไปไดทั้งนั้น รูปแบบใหมทางการตัดสินใจของผูบริหารสามารถทําไดโดยการพิจารณาดังนี้
1. การไดประโยชนสูงสุด ( Maximize) หมายถึงเปนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เปนไปไดมากที่สุด
ใหผลในทางบวกมากที่สุด และใหผลในทางลบนอยที่สุด ผลของทางเลือกทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
คาใชจายต่ําสุด หรือมีผลตอบแทนที่ไดกลับมามากกวา

2. ความพอใจสูงสุด
(Satisfice) หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดทําใหทั้ง
สองฝายตกลงกันได บางครั้งการเลือกทางเลือกแบบ maximize อาจทําไดมีการยอมรับนอย แตทางเลือก
แบบ 2. satisfice มีผูยอมรับเห็นพองตองกันมากกวา
3 ทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Optimizing) หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ทําใหบรรลุ
เปาหมายหลายอยางพรอม ๆ กันเปนกลยุทธการตัดสินใจที่ทําใหเกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เปาหมาย (The
best balance among multiple goals)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการนําทางเลือกไปปฏิบัติ (Implementing the decision)
หลังจากที่ผูบริหารไดตัดสินใจแลวมิใชวาจะจบลงเพียงเทานั้น สิ่งสําคัญคือการนําเอาสิ่งที่ไดตัดสินใจไปแลว
ไปปฏิบัติใหเกิดผลดีโดยการมอบหมายกระจายงานและความรับผิดชอบไปยังผูอื่นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่ง
ผูปฏิบัติจะตองมีความเขาใจในสิ่งที่จะตองทําและมีขอผูกพันที่จะตองทําใหสําเร็จ ผูบริหารควรวางแผนการ
ปฎิบัติอยางระมัดระวังและพิจารณาหลายขั้นตอน เชน พิจารณาวาจะทําอยางไรใหมีการปฏิบัติครบถวน
ทุกอยางอยางเต็มที่ จัดทํากําหนดเวลาแลวเสร็จในแตละงาน จัดลําดับสิ่งที่ตองใชในการทํางานและภาระกิจ
ในแตละขั้นตอน การประมาณการเวลาที่ตองใชในแตละขั้นตอนการทํางาน และการกําหนดความ
รับผิดชอบใหตัวบุคคลนําไปปฏิบัติ ผูบริหารยังตองพิจารณาวาในการปฏิบัตินั้นอาจมีปญหาอะไรบางที่อาจ
เกิดขึ้น แลวจะแกไขหรือปองกันปญหานั้นอยางไร รวมทั้งการปฏิบัตินั้นทําใหเกิดประโยชนและโอกาสอยางไร
เมื่อมีอุปสรรคจะทําอยางไรใหการกระทํานั้นสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการประเมินผลการตัดสินใจ (Evaluating the decision)
ขั้นตอนการประเมินผลการตัดสินใจเปนขั้นตอนสุดทายซึ่งหมายความวาการตัดสินใจนั้นประสบความสําเร็จ
เพียงใดทั้งในดานของผลของการตัดสินใจ และผลสําเร็จของการนําไปปฏิบัติ การประเมินผลการตัดสินใจ
เปนสิ่งที่มีประโยชนเพราะทําใหทราบผลที่เกิดขึ้นวาเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ผลสะทอนที่มีกลับมา
เปนเครื่องบอกวาการตัดสินใจนั้นควรจะกระทําตอไปหรือควรตอง
ปรับปรุง ผลที่เกิดขึ้นในทางลบเปนเครื่องชี้ถึงความผิดพลาดที่ตองแกไข
การตัดสินใจที่ดีที่สุด (The best decision)
การตัดสินใจที่ดีที่สุดมีความเปนไปไดยากเพราะไมมีเครื่องชี้วัดไดวาการตัดสินใจครั้งนี้ดีที่สุดแลว
หรือไม ไมมีเครื่องรับประกันความถูกตองหรือความดีที่สุดของผลการตัดสินใจ แตแนวคิดในการตัดสินใจที่ดี
ที่สุดเรียกวา (Vigilance) หมายความวาทุกครั้งที่ผูบริหารทําการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองอาศัย
กระบวนการของการเปนผูตัดสินใจที่ระมัดระวังอยูตลอดเวลาในทุก ๆ ขั้นตอนของการตัดสินใจเพื่อใหผล
ของการตัดสินใจนั้นดีที่สุดก็จะไมทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

อุปสรรคของการตัดสินใจที่ทําใหการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพ
(Barriers to effective decision making)
การตัดสินใจที่ดีควรดําเนินตามกระบวนการตัดสินใจดังกลาวขางตนเสมอดวยความระมัดระวัง แตใน
บางครั้งก็อาจมีปญหาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. การเบี่ยงเบนที่ไมปรากฏออกมาใหเห็น
(Psychological biases) หมายถึง การ
เบี่ยงเบนผิดพลาดไปโดยที่ไมมีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได ประกอบดวยความเบี่ยงเบน 3 แบบคือ
2. การตัดสินใจผิดเพราะไมสามารถควบคุมบางอยางได (Illusion of control) หมายถึง การที่
คนเรามีความเชื่อวาไมสามารถควบคุมไดวาอะไรจะเกิดขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองวาคงไม ทําอะไรผิดพลาด
หรือคํานึงถึงแตในดานดีโดยไมไดนึกถึงความลมเหลวหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
3. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Framing effect) หมายถึง การตัดสินใจผิดที่เกิดการ
เบี่ยงเบนเพราะมีการกําหนดและคาดคะเนความสําเร็จและความลมเหลวออกมา จึงทําใหเกิดขอบเขตจํากัด
การตัดสินใจเพราะผลของความสําเร็จและความลมเหลวมีเทา ๆ กัน
4. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมินทางเลือกโดยให
ความสําคัญกับผลที่จะเกิดในระยะสั้นเทานั้น การตัดสินใจมีความสําเร็จมีผลในระยะสั้นมากกวาระยะยาว
เพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
5. ขอจํากัดดานเวลา (Time pressures)หมายถึง การมีเวลาในการตัดสินใจนอย เพราะใน
ภาวะการปจจุบันตองการความเรงดวนในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว การ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพในเวลาอันจํากัดเปนสิ่งที่ทําไดยาก ผูบริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไวกอน
ลวงหนาโดยเนนที่ขอมูลปจจุบันที่มีอยู และการตัดสินใจโดยมีผูเชี่ยวชาญเขามาเกี่ยวของใหคําแนะนํา
รวมทั้งพิจารณาถึงความเห็นที่แตกตางกัน ความขัดแยงกันที่อาจจะเกิดขึ้น
6. การตัดสินใจโดยเนนที่ความพอใจและการยอมรับของคนในองคการ (Social Realities)
หมายถึง การตัดสินใจโดยกลุมหรือการตัดสินใจรวมกันของคนในองคกร (Decision making in groups)
ซึ่งทําใหการตัดสินใจถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคไดโดยเฉพาะวัตถุประสงคที่สําคัญ ๆ ตองการการ
ตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝายหรือกลุมคน ดังนั้นผูบริหารจึงควรเขาใจวาจะตัดสินใจอยางไรและจะปรับปรุง
การตัดสินใจอยางไรโดยใชกลุมเขามาชวยในการตัดสินใจ
ประโยชนของการตัดสินใจโดยกลุม

(Potential advantages of using a group)

1. การตัดสินใจโดยกลุมทําใหไดขอมูลมาก
(information) เพราะเกิดจากความคิดเห็นของคน
หลายฝายที่แตกตางกัน และมีประสบการณและความชํานาญในดานตาง ๆ
2. ทําใหไดแนวความคิดหลายแนวทางในการแกปญหา
บางครั้งอาจเปนแนวคิดที่ไมคาดคิดมากอน

(a great number of perspectives)

3. ทําใหเปนการกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มอยางแรงกลา
แปลกใหมมิใชเพียงแคเพื่อใชในการตัดสินใจในครั้งนั้น
4.

(intellectual stimulation) ในสิ่ง

ทําใหผูมีสวนรวมใจการตัดสินใจเกิดความเขาใจวาทําไมจึงตัดสินใจอยางนั(Understand)
้น

5. การตัดสินใจโดยกลุมเปนขอผูกพันที่มีรวมกันระหวางบุคคลตาง ๆ ในการผลักดันใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามที่ไดตัดสินใจไปแลว (commitment)
ขอดีและขอเสียของการตัดสินใจโดยกลุม(Pros and cons of using a group to make decisions)
ขอดีของการตัดสินใจโดยกลุม

ขอเสียของการตัดสินใจโดยกลุม

1. ทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจมาก

1. อาจถูกครอบงําโดยคนใดคนหนึ่ง

2. ทําใหไดแนวความคิดมุมมองหลายอยาง

2. พึงพอใจในการตัดสินใจ

3. ทําใหเกิดความคิดริเริ่มอยางแรงกลา

3. เปนการคิดของคนกลุมหนึ่ง บางครั้งบางคน
ในกลุมอาจไมเห็นดวยแตก็ตองยอมตามกระแส
ของกลุม

4. มีขอผูกพันสัญญาในการตัดสินใจ

4. เปนไปตามเปาหมายที่ตองการเทานั้น ไมทํา
ใหเกิดการพิจารณาเปาหมายอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได

ผูบริหารควรทําความเขาใจและใหความสําคัญของการตัดสินใจโดยกลุมเพราะเปนการตัดสินใจ
อยาง
ระมัดระวังในการรับความคิดเห็นจากคนหลายฝายเขามาเกี่ยวของทําใหมีการผานการพิจารณาอยาง
รอบคอบมาแลวจึงมีความถูกตองและประสบความสําเร็จมากกวาการตัดสินใจเพียงลําพัง
การบริหารการตัดสินใจโดยกลุม (Managing group decision making) หรือการตัดสินใจแบบมี
สวนรวม (Participative Management)
การตัดสินใจโดยกลุมบางครั้งก็มีปญหาเนื่องจากมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น
ผูบริหารจึงควรทําการตัดสินใจโดยกลุมอยางมีประสิทธิภาพไดโดย คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความเปนผูนํา
(Leadership style) หมายถึง การตัดสินใจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการถูก
ครอบงําโดยคนใดคนหนึ่ง คือสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นกันอยาง

หลากหลายโดยไมเปนการรับฟงแตเพียงฝายเดียว และเนนการคํานึงถึงวัตถุประสงคที่ตองการใหมากที่สุด
เขาถึงตัวปญหาใหมากที่สุด
2. หลีกเลี่ยงความขัดแยง
(Constructive conflict) หมายถึง การตัดสินใจบางครั้งก็มีความ
ขัดแยงกันในความคิดเห็นของคนแตละคนในดานความรู ความคิด มุมมองของแตละคน ความขัดแยงตาง
ๆ เกิดไดหลายชนิดคือ (Cognitive conflict) หมายถึง ความขัดแยงกันในดานการรูความเขาใจในปญหา
นั้นมุมมองในปญหาแตกตางกันและ (Affective conflict) หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดจากอารมณความ
โกรธ ความไมพอใจตาง ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจจึงตองคํานึงถึงตัวงานมากกวาตัวบุคคล
การตัดสินใจโดยกลุมประกอบดวยการใหความสําคัญกับองคประกอบดานตาง ๆ
3 ดาน คือดาน
ความเปนผูนําของกลุมในการตัดสินใจ ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น และการสรางความคิดริเริ่ม
ทั้งสามองคประกอบนี้จะทําใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูป

1.
2.
3.
4.

ความเปนผูน าํ
หลีกเลี่ยงการครอบงํา
สงเสริมใหไดผลการตัดสินใจ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามความ
พอใจของกลุมใดกลุมหนึ่ง
คํานึงถึงเปาหมาย

การตัดสินใจโดยกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.

การสรางความขัดแยงเนือ่ งมาจาก
1. ขอกําหนดของกฎหมาย
2. คํานึงถึงงาน
3. ความไมเปนสวนตัว
4. ใชวิธีที่มีเลหเหลี่ยม

ความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ
ใหเสนอความคิดเห็นออกมาใหหมด
การผสมผสานความคิดเห็น

ภาพแสดงการตัดสินใจโดยกลุม
การสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มในการตัดสินใจ (Encouraging creativity)
การตัดสินใจที่ดีคือการสงเสริมใหเกิดการแสดงความคิดเห็นที่จะแกปญหา เทคนิคในการใหมี
ความคิดริเริ่มมากที่สุดคือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึงการใหกลุมคนเหลานั้นแสดงความ
คิดเห็นใหมากที่สุดเกี่ยวกับปญหานั้นมากเทาที่จะทําได ในสภาพแวดลอมของการระดมสมองควรจะมี
สภาพที่ไมเปนทางการ ไมมีวิกฤติกดดันโดยปลอยใหเปนไปอยางธรรมดาที่สุด แสดงความคิดเห็นอยางกวาง
ๆ ใหไดปริมาณของความคิดมาก ๆ รวมกันระหวางบุคคลตาง ๆ หลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงกันอันทําใหเกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ (avoid criticizing) ควรแสดงความ
คิดเห็นออกมา(exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแตละคนเขาดวยกั(combine
น
ideas)
รูปแบบการตัดสินใจในองคการในปจจุบันประกอบดวยการตัดสินใจ2 แบบ คือ (Mechanistic)หมายถึง
การตัดสินใจตามโครงสรางการทํางานตามลําดับชั้นซึ่งไมเหมาะกับสภาพในปจจุบัน ดังนั้น ผูบริหารควรมี

รูปแบบการตัดสินใจแบบ Organic คือการตัดสินใจที่คลองตัว ยืดหยุนไดและมีการตัดสินใจรวมกันโดยทุก
คนมีสวนรวมในการตัดสิน มีรูปแบบที่ไมเปนทางการและไมขึ้นอยูกับกฎระเบียบ ไมใชอํานาจหนาที่ตาม
โครงสรางงาน บุคคลตัดสินใจรวมกันเปนเสมือนทีมงาน การตัดสินใจแบบนี้ขึ้นอยูกับขนาดขององคการ
การตอบสนองตอสภาพแวดลอม เทคโนโลยีและกลยุทธขององคการ
สรุป การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารเปนสิ่งที่สําคัญและเปนหนาที่แรกทางการบริหาร
ดังนั้นผูบริหารควรทําการตัดสินใจอยางระมัดระวังและตัดสินใจอยางรอบคอบ การตัดสินใจแบงออกไดเปน
การตัดสินใจอยางมีการกําหนดไวกอนแลว (program decicision making) และการตัดสินใจที่มิไดมีการ
กําหนดไว (Non-program decision making) การตัดสินใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของทุกฝาย
และมีผลกระทบตอทุกคนในองคการ รวมทั้งมีการวางแผนใหสอดคลองกับการตัดสินใจ เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติในอนาคต นอกจากการตัดสินใจและการวางแผนการทํางานตามใน
องคการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดดวยดีแลว ยังมีการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงกลยุทธที่ชวยให
ประสบความสําเร็จในการบริหารองคการ
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