10
ประการ
ทีธ่ รุ กิจต้องการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”

“คุณลักษณะ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับนี้ขอเสนอ คุณลักษณะล�ำดับที่ 6 ถึง 10 (คุณลักษณะ 5 เช่น การเดินทาง ที่ประสบปัญหารถติดก็วางแผนที่จะท�ำงานในรถ
ประการต่อมา) ทีธ่ รุ กิจต้องการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพือ่ การเตรียม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารช่วยได้
ความพร้อมในการแข่งขัน ดังนี้
3. 	 การจูงใจตนเอง (Motivationoneself) ที่เรียกว่าแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ผล การมองโลกในแง่ดี สามารถน�ำอารมณ์ และความรู้สึก
ของตนเองมาสร้างพลังในการกระท�ำสิ่งต่างๆ และเป็นพลังในการให้
6. คุณสมบัติด้าน Emotional Intelligence
คือ ทักษะความฉลาดในการใช้อารมณ์ หรือ E.Q. = Emo- ก�ำลังใจตนเองในการคิด และกระท�ำอย่างสร้างสรรค์ มองปัญหาใน
tional Quotient เป็นตัวชี้วัดความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ คือ ความ ด้านของโอกาสที่ท้าทาย ว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่ได้ท�ำ
สามารถของบุคคลที่จะตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก และภาวะ
4. การรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น (Recognizing emotion
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ in others) เป็นการรับรู้อารมณ์ และความต้องการของผู้อื่น เห็นอก
ควบคุมอารมณ์ของตน ท�ำให้สามารถชี้น�ำความคิด และการกระท�ำ เห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถแสดงออกทางอารมณ์
ของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับการท�ำงาน และการด�ำเนิน ได้อย่างเหมาะสม
ชีวิต องค์ประกอบของ E.Q. มี 5 ประการด้วยกัน คือ
5. การด�ำเนินการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Handling
1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness หรือ Knowing relationships) แค่ เ ริ่ ม ต้ น ยิ้ ม กล่ า วค� ำ ทั ก ทาย สวั ส ดี ขอบคุ ณ
one’s emotion) เป็นความสามารถที่จะรับรู้ และเข้าใจความรู้สึก ขอโทษ เป็นค�ำพูดง่ายๆ ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มี
ความคิด และอารมณ์ของตนตามความเป็นจริง สามารถประเมิน มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง อันจะส่งผลให้เกิดการท�ำงานที่
ตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกอย่างไร กับความเป็นจริง เช่น การ ก้าวหน้าขึ้น
เดินเข้าห้อง เห็นสิงโตที่เหมือนจริงมาก เราอาจจะรู้สึกกลัว เข้าใจว่า
สิงโตตัวจริงมาแต่พอเราเข้าใจว่านัน้ คือรูปปัน้ ความกลัวก็ควรทีจ่ ะหาย 7. คุณสมบัติด้าน Judgment and Decision
ไปได้
Making
2. การบริหารจัดการกับอารมณ์ของตน (Managing emoคือ ทักษะการประเมิน และการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
tion) เป็นความสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา
เหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ปรับตัว และมีความ หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
สามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งส�ำคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การ
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โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การว่า
เป็นกระบวนการ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือก
และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การที่ได้ก�ำหนดไว้
จากค�ำนิยามข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ มีมมุ มองของนักวิชาการ
ที่แตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่ประเด็นหลักที่มองเหมือนกัน
คือ
1. การตัดสินใจเป็นกระบวนการ (Process) นัน่ หมายความ
ว่าการตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์
แล้ว ค่อยตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด มีหลายท่านคิดว่าการตัดสินใจ
ไม่มีขั้นตอนอะไรมากคิดแล้วท�ำเลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การคิด
ก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Search) การออกแบบ (Design) และการเลือก (Choice) เพื่อให้สามารถ เลือกทางเลือกได้ดี
ที่สุด เช่น ในชีวิตประจ�ำวันในการเดินทางไปท�ำงานก็สามารถเลือก
ใช้การเดินทางขนส่งสาธารณะหรือยานพาหนะส่วนตัว พอเราเลือก
จะขับรถยนต์ส่วนตัวก็จะต้องค้นหาเส้นทางหลักเพื่อการเดินทาง
แต่เมื่อเดินทางแล้วพบว่ารถติดก็จะต้องมีการหาเส้นทางส�ำรองเพื่อ
การเดินทางให้สู่จุดมุ่งหมายตามที่นัดหมายไว้ รวมทั้งการเผื่อเวลา
ล่วงหน้าด้วย
2. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับทางเลือก (Solution) การ
ตัดสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
บริหารหรือการจัดการเกือบทุกขัน้ ตอน ไม่วา่ จะเป็นการวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเข้าท�ำงาน การประสานงาน และการควบคุม
การตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน
ความหมายของการตัดสินใจ นายบาร์นาร์ด (Barnard,
1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ “เทคนิคในการที่
จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว”
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็น
กระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอ
เป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่
มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการ
กระท�ำที่ต้องท�ำเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่
เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทาง
แก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวม
ข้อเท็จจริง เกี่ยวพันกับการใช้จ่าย และการใช้เวลา
กิบสัน และอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้
ความหมายของการตัดสินใจไว้วา่ เป็นกระบวนการส�ำคัญขององค์การ
ที่ผู้บริหารจะต้อง กระท�ำอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (Information) ซึง่ ได้รบั มาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุม่ ใน
องค์การ
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ทางเลือกทีน่ อ้ ยอาจปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือก
ทีด่ กี ว่าได้กลายทีพ่ นักงานจะพัฒนาเป็นผูบ้ ริหารทีด่ จี ำ� เป็นต้องมีการ
ฝึกฝนการสร้างทางเลือกที่มากขึ้น หลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบ
ริเริ่ม (Initiative) และคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative thinking) เริ่ม
ตัง้ แต่ทที่ ำ� งานผังทีน่ งั่ สามารถปรับเปลีย่ นเพือ่ ปรับมุมมองการสนทนา
เพื่อการท�ำงานที่ดี
3. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะเห็นว่าพนักงานใน
แต่ละระดับชั้นก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจต่างกัน กล่าวคือ พนักงาน
ทีท่ ำ� งานประจ�ำก็จะเริม่ การตัดสินใจกับการท�ำงานประจ�ำให้มผี ลงาน
ดีขนึ้ ทัง้ ทางคุณภาพ และเวลา ผูบ้ ริหารระดับต้นจะตัดสินใจเกีย่ วกับ
การปฏิบตั กิ าร (Operational decision) เป็นการควบคุมงานให้สำ� เร็จ
ตามระยะเวลา และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผู้บริหารระดับกลาง

จะตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ (Management decision) เป็นการ
ตัดสินใจเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจ�ำเป็นต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(strategic decision) เป็นการตัดสินใจเกีย่ วกับแนวทางทีถ่ กู ต้องเพือ่
ใช้ทรัพยากรที่จ�ำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของธุรกิจหรือองค์การที่ก�ำหนดไว้
4. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการ
ตัดสินใจเกี่ยวข้องตั้งแต่คนเดียว กลุ่ม และทั้งองค์การ ซึ่งพฤติกรรม
คนแต่ละคนก็แตกต่างกัน ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความเข้าใจ และมี
จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่ม และองค์การที่ดีพอจึงจะท�ำให้การ
ตัดสินใจประสบผลส�ำเร็จได้ ดังนั้นกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ คือ
ผลสรุปหรือผลขัน้ สุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพือ่ เลือก
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร
และบุคคล สามารถน�ำไปปฏิบัติ และท�ำให้งานบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการการตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของบทบาท
ของผูบ้ ริหารทีเ่ กิดจากต�ำแหน่ง และอ�ำนาจทีเ่ ป็นทางการ คือ บทบาท
การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur) บทบาทผู้จัดการสถานการณ์
ที่เป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาทผู้จัดทรัพยาการ
(Resource Allocator)ในการคัดสรร คนให้มีประสิทธิภาพตรงกับ
ลักษณะงาน หรือบทบาทผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) ที่ต้องมี
เป้าหมายชัดเจน
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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