
20 TPA news

คิดนอกกรอบ

ค
ิด
น
อ
ก
ก
ร
อ
บ

No. 193 ●  January 2013

การ
ตดัสนิใจ เป็นกระบวนการท่ีส�าคญัมาก เพราะมคีณุค่าเป็น
พิเศษ ส่งผลต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวของการ

ด�าเนินชีวิตและการงานทั้งหลายทั้งปวงในส่วนของงานบริหาร จะมี
การตัดสินใจอยู่ด้วย ทุกเรื่อง ท้ังในการวางแผนงาน จัดรูปงาน การ
มอบอ�านาจหน้าที ่การมอบหมายงาน การสัง่งาน การจงูใจ การจดัท�า
รายงาน การควบคมุและการตดิตามงาน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

การตดัสนิใจ คอื การเลือกส่ิงหนึง่จากหลายๆ ส่ิง ดงัน้ัน การจะ
ท�าสิ่งใดก็ตามจะต้องมีการเลือกวิธีปฏิบัติจากทางเลือก หรือตัวเลือก
ทีม่อียู่โดยทัว่ไปจะเป็นการเลอืกว่าจะท�าอะไร ใครเป็นคนท�า ท�าทีไ่หน 
ท�าอย่างไรและจะท�าเมื่อใด

การตัดสินใจ ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตและ
การงานเท่านัน้ การตดัสนิใจยังจะเป็นข้อก�าหนดท่ีมผีลต่อความมัน่คง
และความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรด้วย 

การตดัสนิใจเป็นกระบวนการในการพจิารณาทางเลอืกทางใด
ทางหนึ่ง ด้วยบุคคลเดียว หรือคณะบุคคลที่จะร่วมกันตัดสินใจ การ
ตดัสนิใจจงึต้องมีข้อมูลมากพอต่อการพจิารณา ข้อด ีข้อเสยี ของแต่ละ
ทางเลือก

วิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องน้ัน ต้องเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของเหตผุลไม่ใช้อารมณ์มาเป็นเครือ่งตดัสนิใจ ทัง้ต้องค�านงึถึงเหตุผล
ทีจ่ะเกดิขึน้จากการตดัสนิใจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างดีที่สุด การตัดสินใจในการบริหาร ผู้บริหารก็จะต้อง
ใคร่ครวญว่างานต่างๆ ในกจิการทีจ่ะกระท�านัน้ต้องการให้ผลออกมา
เป็นอย่างไร

การตดัสนิใจในเรือ่งส่วนบคุคล ซึง่มผีลเฉพาะตวันบัว่าเป็นเรือ่ง
ที่ต้องตัดสินใจด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบแล้ว การตัดสินใจ
ในทางบริหารยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเพราะ
มีผลต่อองค์กรที่ประกอบด้วยคนจ�านวนมาก เน่ืองจากกระบวนการ
การตดัสนิใจจะมคีวามละเอยีดอ่อนและซบัซ้อนมากต้องอาศยัความ
รู้ ความเข้าใจในการพิจารณาข้อมูลที่อาจจะมีทั้งข้อเท็จและจริง
ภายในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดงันัน้จงึควรทบทวนการ
ตัดสินใจตามรายการ ดังต่อไปนี้

รายการ

ทบทวนเรื่อง

หลักการตัดสินใจโดยทั่วไป

1.  ทางใดมีแต่ข้อดี ไม่มีข้อเสีย เลือกทันที
2.  ทางใดมีแต่ข้อเสีย ไม่มีข้อดี อย่าเลือก
3.  ทางใดอาจมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ต้องคิดก่อน ถ้ามีข้อเสีย

มากกว่าข้อดี อย่าเลือก
4.  ทางใดถ้ามีข้อเสียบ้าง แต่มีข้อดีมาชดเชยคุ้ม ก็ควรเลือก
5.  เลือกทางที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
6.  เลือกทางที่ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

วิธีคิดในการตัดสินใจ

7.  คิดเชิงวิเคราะห์
8.  คิดเชิงสร้างสรรค์
9. คิดแบบบูรณาการ
10. คิดให้เห็นภาพรวมทั้งหมด 

ทักษะที่จำาเป็นในการตัดสินใจ

11. ทักษะในการคิดที่เป็นตรรกะ
12. ทักษะในการรับรู้ข่าวสาร
13. ทักษะในการวิเคราะห์เหตุและผล
14. ทักษะในการแยกประเด็นหลัก และประเด็นรอง
15. ทักษะในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน

กระบวนการตัดสินใจ

16. ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
17. ก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ
18. ค้นหาทางเลือกในการตัดสินใจ
19. ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
20. ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เป็นเหตุและผล

การวิเคราะห์การตัดสินใจ

21. การตัดสินใจด้วยเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
22. พิจารณาถึงลักษณะที่ต้องได้จากหนทางเลือกต่างๆ ว่า 

ผ่านหรือไม่
23.  พจิารณาถงึลกัษณะทีอ่ยากได้จากหนทางเลอืกต่างๆ โดย

ให้คะแนนถ่วงน�้าหนัก
24. พจิารณาข้อเสียทีอ่าจจะเกิดขึน้โดยให้คะแนนถ่วงน�า้หนกั
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เกณฑ์พิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจ

25. พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
26. พิจารณาทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
27. พิจารณาทางเลือกที่มีความง่ายในทางปฏิบัติ
28. พิจารณาถึงสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติตามทางเลือก
29. พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด
30. พิจารณาทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพิจาณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

31. ตระหนักรู้ถึงทางเลือกที่จะมีได้หลายวิธี
32. ค้นหาทางเลือกให้ครอบคลุมครบถ้วน เท่าที่จะท�าได้
33. ใช้ความคิดริเริ่มหาทางเลือกทั้งในกรอบและนอกกรอบ
34. ทางเลือกจะมีมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อม
35. ทางเลือกที่เคยใช้ได้ผลไม่จ�าเป็นต้องได้ผลทุกครั้งไป
36. แยกข้อมูลที่มีส ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและข้อมูลที่ไม่

เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทางเลือก

37. เปิดรับข้อมูลจากรอบด้าน
38. ให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ

ข้อดี ข้อเสียในแต่ละทางเลือก
39. พจิารณาข้อดแีละข้อเสยีของทางเลอืกต่างอย่างครบถ้วน
40. ไม่ยึดติดกับทางเลือกที่เห็นว่าส�าคัญเพียงทางเลือกเดียว
41. ละจากอคติข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
42. พิจารณาให้น�้าหนักความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูล
43. ประมวลทางเลือกให้มากพอแก่การพิจารณา
44. ไม่ตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ เร็วเกินไป
45. พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และข้อจ�ากัดของทางเลือก

ข้อควรคำานึงในการตัดสินใจ

46. ด่วนสรุปความถูกต้องของข้อมูล
47. พิจารณาข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่ไม่มีการคัดกรอง
48. เปิดรับข้อมูลเพียงบางด้านน�ามาตัดสินใจ
49. ตัดสินใจด้วยอารมณ์ ความรู้สึกและลางสังหรณ์
50. ตัดสินใจโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ
51. การน�าการตัดสินใจออกใช้ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม
52. ต้องชี้แจงการตัดสินใจกับผู้ปฎิบัติให้เข้าใจชัดแจ้ง

การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่นำาไปแก้ปัญหา

53. วิเคราะห์ทางเลือกโดยละเอียดถี่ถ้วน
54. ใช้ดุลพินิจเลือกทางเลือกจากหลักเหตุและผล
55. ค�านึงถึงทางเลือกหนึ่งอาจแก้ปัญหาได้หลายสาเหตุ
56. ค�านึงถึงสาเหตุหนึ่งอาจต้องการแนวทางแก้ไขหลาย

แนวทาง
57. ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ และข้อมลูอนัจะเกดิภายหลงั

การตัดสินใจเลือก

58. เตรียมข้อมูลใช้ในการชี้แจงข้อโต้แย้งต่างๆ
59. เตรียมก�าหนดมาตรการให้ได้รับการสนับสนุนจากผู ้

เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ
60. หยัง่เสยีงการตอบรบัการตดัสนิใจด้วยการโยนหนิถามทาง

อุปสรรคของการตัดสินใจ

61. ผู้ตัดสินใจขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องที่จะ
ตัดสินใจ

62. ผู้ตัดสินใจขาดข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ
63. ผู้ตัดสินใจได้รับแรงกดดันด้วยเวลาที่มีให้จ�ากัด
64. ผู้ตัดสินใจมีอ�านาจหน้าที่ไม่เพียงพอในการตัดสินใจ
65. ผู ้ตัดสินใจขาดประสบการณ์ในการคาดการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

สาเหตุของความผิดพลาดในการตัดสินใจ

66. วิเคราะห์การตัดสินใจไม่รอบครอบ รอบด้าน
67. ขาดวิจารณญาณไตร่ตรองเหตุและผลทีเ่ป็นไปตามตรรกกะ
68. ด่วนตัดสินใจด้วยการใช้อารมณ์ความรู้สึก
69. ใช้ประสบการณ์ของตนเป็นหลกั ไม่รบัฟังความเหน็จากผู้

เกี่ยวข้อง
70. ขาดความเชื่อมั่นในหลักเหตุผลและรีบร้อนตัดสินใจ
71. มีความลังเลใจตัดสินใจไม่ทันเหตุการณ์
72. ถูกอิทธิพลครอบง�า

การประเมินทางเลือก

73. น�าทางเลือกไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของทางเลือก
ทั่วไป

74. พิจารณาถึงความถูกต้องและเที่ยงตรงของทางเลือก
75.  ใช้หลักวิชาการบริหารมาประเมินทางเลือกที่จะให้ผลดี 

มาก-น้อย อย่างไร
76.  ไม่ใช้การคาดคะเนผลของการใช้ทางเลือกโดยปราศจาก

ข้อมูลสนับสนุน
77.  ค�านงึถงึความไม่ชดัเจนและความไม่แน่นอนในอนาคตด้วย
78. พยายามใช้ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจริงมา

ประกอบการตัดสินใจ
79. พิจารณาถึงข้อจ�ากัดในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

มาชั่งกรองด้วย
80. ติดตามประเมินทางเลือกในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ

หากผูต้ดัสนิใจได้ใช้รายการทบทวนตามทีก่ล่าวมาข้างต้นและ
ใช้หลกัเหตผุลเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาให้มากกว่าการใช้ดลุพนิจิก็
จะเป็นการช่วยให้การตัดสินใจมีโอกาสที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่
สถานการณ์และลดโอกาสที่จะมีความผิดพลาดบกพร่องได้มาก
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