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ผู้้�
นัำที�ยิ�งใหญ่ี่ต่้องเด็้ด้ขาด้ หากปุ่ราศิจ้ากคุณสม่บัต่ิ

นัี� ผู้้้นัำจ้ะส้ญี่เสียความ่นั่าเชื�อถือ ความ่เคารพ แล้ะ

ความ่ไว้วางใจ้ได้้อย่างรวด้เร็ว อย่างไรก็ต่าม่ การเลื้อกที�ถ้กต้่อง

ม่ักม่าพร้อม่กับแรงกด้ดั้นัม่หาศิาล้ Harvard Business Review 

รายงานั “หนัึ�งในัสี�สิ�งที�ทำให้ CEO ที�ปุ่ระสบความ่สำเร็จ้แต่กต่่าง 

ออกไปุ่คือ ความ่สาม่ารถในัการตั่ด้สินัใจ้ด้้วยความ่รวด้เร็ว 

แล้ะม่ั�นัใจ้” การเปุ่็นัผู้้้ม่ีอำนัาจ้ต่ัด้สินัใจ้ อาจ้ทำให้บางคนัหยุด้นิั�ง 

ด้้วยความ่กล้ัว หล้ีกเล้ี�ยงความ่ผู้ิด้พล้าด้นัี�ได้้อย่างง่ายด้าย 

ด้้วยกระบวนัการตั่ด้สินัใจ้ต่ล้อด้เวล้า บทความ่นัี�แสด้งกล้ยุทธ์ 

5 ขั�นัต่อนัง่าย ๆ สำหรับการสร้างแบบจ้ำล้องการตั่ด้สินัใจ้ที�ม่ี

ปุ่ระสิทธิภาพ แล้ะปุ่ระสิทธิผู้ล้

วิเชีียร ตีรสุภาพกุล

กระบวนการตััดสิินใจ:

5 ขั้ั�นตัอน
สิำหรับผู้้�นำธุุรกิจ

ขั้ั�นตอนที�	 1	 -	 เริู้�มต�นด�วิยควิามคิดที�

ตำ�าต�อย

สติ์ีฟ จ็อบส์ กล่้าวอย่างม่ีชื�อเสียงว่า “ม่ันั

ไม่่สม่เหตุ่สม่ผู้ล้เล้ยที�จ้ะจ้้างคนัฉล้าด้ แล้ะบอกพวก

เขาว่าต่้องทำอย่างไร เราจ้้างคนัฉล้าด้เพื�อให้พวก 

เขาสาม่ารถบอกเราได้้ว่าต้่องทำอย่างไร” การต่ดั้สนิัใจ้ 

จ้ะง่ายขึ�นัม่าก เม่ื�อผู้้้นัำให้ความ่สำคัญี่กับผู้้้ที�ได้้รับ

การว่าจ้้างให้เปุ่็นัผู้้้เชี�ยวชาญี่ในัแต่่ล้ะสาขา

แสด้งการปุ่ระชุม่ทีม่ด้้วยความ่อ่อนันั้อม่ถ่อม่ต่นั แล้ะห้ที�

รับฟััง เม่ื�อผู้้้นัำ ด้ำเนัินัการด้้วยความ่อ่อนันั้อม่ถ่อม่ต่นั พวกเขาจ้ะ

ต่ัด้สินัใจ้ที�เปุ่็นัปุ่ระโยชนั์ต่่อทุกคนัในัองค์กร

เจ้ฟัฟั์ บอส ผู้้้เชี�ยวชาญี่ด้้านัความ่เป็ุ่นัผู้้้นัำของ Forbes.

com เขียนัว่า “เนัื�องจ้ากคนัที�อ่อนัน้ัอม่ถ่อม่ต่นัให้ความ่ต่้องการ

ของผู้้อ้ื�นัม่าก่อนัต่นัเองเม่ื�อต่อ้งเผู้ชิญี่กบัการตั่ด้สินัใจ้ที�ยากล้ำบาก 

พวกเขาเคารพขอบเขต่ทางศีิล้ธรรม่ แล้ะจ้ริยธรรม่ที�ควบคุม่การ

ต่ัด้สินัใจ้” 
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ขั้ั�นตอนที�	2	–	ด้การู้ตัดสินใจ	อย่างเป็นกลูาง

การเลื้อกจ้ากอารม่ณ์ ล้้วนัเปุ่็นัอุปุ่สรรคต่่อการตั่ด้สินัใจ้

ด้้วยวิสัยทัศินั์ที�ชัด้เจ้นั เม่ื�อคุณตั่ด้สินัใจ้ด้้วยอารม่ณ์ ม่ันัอาจ้ย้าย

คุณไปุ่ไกล้กว่าเปุ่้าหม่ายเริ�ม่ต่้นั Cris Antonio จ้าก Idealist.org 

นัักจ้ิต่วิทยา Daniel Kahneman อธิบายไว้ว่า “สม่องม่ีสองระบบ

ที�ทำางานัร่วม่กันัเม่ื�อใด้ก็ต่าม่ที�เราต่้องการเล้ือก

ระบบแรกมี่หนั้าที�ต่อบกลั้บอัต่โนัม่ัต่ิอย่างรวด้เร็ว ในัทาง

กลั้บกันั ระบบที�สองม่ีหนั้าที�ในัการแก้ปุ่ัญี่หาที�ซับซ้อนัม่ากขึ�นั” 

การใชเ้วล้าที�เหม่าะสม่ในัการพจิ้ารณาต่ดั้สนิัใจ้ใชร้ะบบที�สองของ

สม่อง แล้ะช่วยชี�นัำผู้้้คนัไปุ่ในัทิศิทางที�ถ้กต่้องเพื�อไปุ่ส้่เปุ่้าหม่าย

อารมณี์หลิักิ

การควบคุม่อารม่ณ์ให้มุ่ม่ม่องของผู้้้นัำ ผู้้้ ที�ปุ่ล่้อยให้

อารม่ณ์ที�ม่ีอารม่ณ์รุนัแรง เช่นั ความ่โกรธหรือความ่ต่ื�นัเต้่นัม่ี

อิทธิพล้ต่่อการต่ัด้สินัใจ้ของพวกเขา อาจ้เสียใจ้กับผู้ล้ล้ัพธ์ในั 

ภายหล้งั ด้ร.คารเ์ม่นั ฮารร์า นักัเขยีนัหนังัสอืขายดี้ แล้ะนักัจ้ติ่วทิยา 

แนัะนัำให้ใช้เวล้าในัการรับร้้ แล้ะต่อบสนัองต่่ออารม่ณ์ให้ด้ีม่ีสต่ิ

กิจ้กรรม่ที�สงบซึ�งสาม่ารถช่วยในักระบวนัการนัี�ได้้ ได้้แก่ 

การทำสม่าธ ิการสวด้ม่นัต์่ การทำบนััทกึปุ่ระจ้ำวนัั การออกกำล้งักาย 

แล้ะการระด้ม่ความ่คิด้ร่วม่กับผู้้้อื�นั การใช้เครื�องมื่อเหล่้านีั�ทำให้

ผู้้้นัำม่ีความ่พร้อม่ในัการต่ัด้สินัใจ้อย่างชาญี่ฉล้าด้ม่ากขึ�นั

ขั้ั�นตอนที�	3	–	ใชิ�ขั้อบัเขั้ต	แลูะกลูยุทธ์์

ด้ังที�ได้้กล้่าวไว้แล้้วข้างต่้นั การต่ัด้สินัใจ้จ้ะต่้องสอด้คล้้อง

กับเปุ้่าหม่ายที�บุคคล้ต้่องการ กล้ยุทธ์หนัึ�งสำหรับการตั่ด้สินัใจ้-

เล้ือกที�ด้ีกว่า คือ การสร้างขอบเขต่หรือกรอบสำหรับการต่ัด้สินัใจ้ 

แต่่ล้ะครั�ง แล้ะยึด้มั่�นัในัแนัวทางเหล้่านัี� เช่นั ล้องจ้ินัต่นัาการ

ว่ากำลั้งตั่ด้สินัใจ้ว่าจ้ะล้งทุนัในัซอฟัต์่แวร์ระบบอัต่โนัมั่ติ่ใหม่่

หรือไม่่ เม่ื�อกำหนัด้ขอบเขต่ ธุรกิจ้สาม่ารถล้งทุนัได้้เพียง $5K 

เท่านัั�นั แม่้ว่าซอฟัต่์แวร์ม่้ล้ค่า 15,000 เหรียญี่อาจ้ด้้นั่าด้ึงด้้ด้ แต่่

สิ�งนัี�ไม่่อย้่ในัขอบเขต่ที�กำหนัด้ไว้สำหรับการต่ัด้สินัใจ้

วิธีที�ด้ีในัการต่ิด้ต่าม่ผู้ล้คือถาม่คำถาม่สองข้อ:

1. ฉันักำล้ังแก้ต่ัวสำหรับการต่ัด้สินัใจ้ในัปุ่ัจ้จุ้บันัหรือไม่่?

2. ฉนััได้ปุ้่ระนัปีุ่ระนัอม่ต่วัเล้อืกกอ่นัหนัา้นัี�โด้ยการต่ดั้สนิัใจ้ 

นัี�หรือไม่่? 

หากคุณต่อบว่า “ใช่” ทั�งค่้หรือทั�งสองอย่าง เปุ่็นัไปุ่ได้้ว่า

คุณม่ีแนัวโนั้ม่จ้ะหันัไปุ่หาทางเล้ือกที�ไม่่เหม่าะกับคุณม่ากที�สุด้

กฎทั�วไปุ่ที�สำคัญี่อีกปุ่ระการหนึั�งสำหรับการแก้ปุ่ัญี่หาคือ

วิศิวกรรม่ย้อนักล้ับผู้ล้ล้ัพธ์ที�คุณเล้ือก ล้องนัึกภาพต่ัวเองที�จุ้ด้ B 

แล้ะทำงานัต่ัวเองกล้ับไปุ่ที�จุ้ด้ A 

  คุณต่้องด้ำเนัินัการอย่างไรเพื�อให้ได้้ผู้ล้ล้ัพธ์ที�คุณ

ต่้องการ? 

 คุณได้้สิ�งที�คุณต่้องการจ้ริง ๆ หรือไม่่? 

  คุณต้่องเสียสล้ะอะไรบ้าง? คุณโอเคกับสิ�งเหล่้านัี� 

หรือไม่่?

Scott Oldford ผู้้้ปุ่ระกอบการด้้านัการต่ล้าด้ดิ้จ้ทัิล้ อธิบาย 

ว่ากระบวนัการต่ัด้สินัใจ้เชิงกล้ยุทธ์หม่ายถึง “คุณเข้าใจ้ถึงผู้ล้ 

กระทบที�คณุกำลั้งสรา้ง… คณุม่วีสิยัทัศิน์ัที�กวา้งไกล้กว่า แล้ะถึงแม่้ 

คุณอาจ้ไม่่ทราบแผู้นังานัที�แน่ันัอนัที�จ้ะพาคุณไปุ่ที�นัั�นั แต่่คุณ 

เข้าใจ้พื�นัฐ์านัว่าคุณจ้ะทำอย่างไร”

 การคิด้อย่างมี่กล้ยุทธ์เผู้ยให้เห็นัข้อม่้ล้เชิงล้ึกที�คุณอาจ้ 

ไม่เ่คยพจิ้ารณาม่ากอ่นั ในัการทำเชน่ันัี� ใชเ้วล้าวเิคราะหท์กุแงม่่มุ่

ที�คุณเล้ือก หากม่ันัไม่่ได้้ผู้ล้ต่าม่ที�คุณหวังไว้ ให้ม่องหาทางเล้ือก

อื�นัที�เป็ุ่นัไปุ่ได้้ ตั่�งเปุ้่าหม่ายใหม่ ่แล้ะตั่ด้สินัใจ้ให้ดี้ที�สุด้สำหรับคุณ 
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ขั้ั�นตอนที�	4	–	ชิั�งนำ�าหนักขั้�อดี	แลูะขั้�อเสีย

การปุ่ฏิบัิต่นิัี�ม่รีากฐ์านัม่าต่ั�งแต่ปุ่่ ีค.ศิ. 1772 

เม่ื�อบิด้าผู้้้ก่อต่ั�งเบนัจ้าม่ินัแฟัรงคล้ินัแนัะนัำให้

เพื�อนั โด้ยเขาแนัะนัำใหเ้พื�อนัของเขา “แบ่งกระด้าษ

ครึ�งแผู้่นัออกเปุ่็นัสองคอล้ัม่นั์” แล้ะเขียนัรายการ

ข้อด้ี แล้ะข้อเสีย รายการข้อด้ี แล้ะข้อเสียช่วยให้ 

คุณม่องเห็นัต่ัวเล้ือกต่่าง ๆ ต่รงหนั้าคุณด้้วยสายต่า 

คุณจ้ึงสาม่ารถชั�งนั�ำหนัักได้้ว่าต่ัวเล้ือกใด้เหม่าะกับ

วัต่ถุปุ่ระสงค์ของบริษัทของคุณม่ากที�สุด้

“การเล้ื�อนัการต่ดั้สนิัใจ้จ้นักว่าคณุจ้ะเสรจ็้สิ�นั 

การวิเคราะห์เชิงต่่อต่้านั ยังให้พื�นัที�ซึ�งอารม่ณ์

อันัทรงพล้ังสาม่ารถกระจ้ายออกไปุ่ได้้ ซึ�งช่วย

ล้ด้ความ่เสี�ยงของ ‘การจี้�อะมิ่กด้าล้า’ การจี้�ต่่อม่อมิ่กด้าล้าเป็ุ่นั

ปุ่รากฏิการณ์ด้้านัความ่ร้้ความ่เข้าใจ้ที�ได้้รับความ่นิัยม่จ้าก

งานัเขียนัเกี�ยวกับความ่ฉล้าด้ทางอารม่ณ์ของ Daniel Gole-

man ซึ�งการรับร้้ถึงภัยคุกคาม่สาม่ารถนัำไปุ่ส้่การกระทำที�

รุนัแรง ซึ�งม่ักม่ีผู้ล้ล้ัพธ์ที�ไม่่พึงปุ่ระสงค์” Chris Charyk จ้าก 

Harvard Business Review กล้่าว

ก่อนัต่ัด้สินัใจ้ขั�นัสุด้ท้าย ให้ทบทวนัข้อด้ี แล้ะข้อเสียของ

ความ่ไม่่สม่ดุ้ล้ ตั่วอย่างเช่นั หากตั่วเลื้อกมี่ข้อเสีย 25 ข้อ แล้ะมี่

ข้อด้ีเพียง 2 ข้อ การเล้ือกนัั�นัจ้ะชี�ไปุ่ที�ผู้ล้กระทบด้้านัล้บ ต่่วเล่อก

ใดในึ่รีายการีที�มีคู่วามสมดุลมากกว�าก่นึ่?

ขั้ั�นตอนที�	5	–	ขั้อคำาปรู้ึกษาที�ชิาญี่ฉลูาด

การต่ัด้สินัใจ้ที�เปุ่็นัปุ่ระโยชนั์ แล้ะได้้ผู้ล้ในันัาม่ของผู้้้อื�นั

จ้ำเปุ่็นัต่้องได้้รับคำแนัะนัำจ้ากที�ปุ่รึกษาที�ฉล้าด้ ซึ�งหม่ายถึง 

หากลุ้ม่่ที�ปีรกึิษา แล้ะผู้้เ้ชี�ยวชาญี่ที�ร้เ้สน้ัทาง การสำรวจ้จ้าก UPS 

Store พบวา่ “รอ้ยล้ะ 70 ของเจ้า้ของธรุกจิ้ขนัาด้เล้ก็ ที�ได้ร้บัการให้

คำปุ่รึกษา สาม่ารถอย่้รอด้ได้้เปุ่็นัเวล้าห้าปุ่ีหรือม่ากกว่านัั�นั เพิ�ม่

อัต่ราความ่สำเร็จ้ของผู้้้ที�ไม่่ได้้รับคำปุ่รึกษาเปุ่็นัสองเท่า”

ความ่เปุ่็นัเจ้้าของ แล้ะความ่เปุ่็นัผู้้้นัำทางธุรกิจ้ต้่องการ

ความ่ร้้อย่างต่่อเนัื�อง แล้ะความ่ปุ่รารถนัาที�จ้ะทำให้องค์กร แล้ะ

บุคคล้ที�ได้้รับผู้ล้กระทบดี้ขึ�นั ด้้วยการเรียนัร้้ผู้่านัปุ่ระสบการณ์

ของผู้้้อื�นั แล้ะร้ปุ่แบบการต่ัด้สินัใจ้ของคุณไปุ่พร้อม่กันัจ้ะราบรื�นั

ขึ�นั แล้ะแต่กต่่างม่ากขึ�นั

ทุกวันันัี� เทคโนัโล้ยียังให้คำปุ่รึกษาแบบไม่่ม่ีขอบเขต่ในั

ทันัทีจ้ากผู้้้นัำธุรกิจ้ชั�นันัำของโล้กบางคนั เมื่�อพ้ด้ถึงการเพิ�ม่พ้นั

ทักษะในัการตั่ด้สินัใจ้หรือทักษะความ่เป็ุ่นัผู้้้นัำโด้ยทั�วไปุ่ ม่ีความ่

ร้้ม่ากม่ายที�ม่ีราคาไม่่แพงหรือฟัรีให้สำรวจ้ผู้่านัหนัังสือ วิด้ีโอ 

หล้ักส้ต่รออนัไล้นั์ แล้ะพอด็แคสติ์์ทางธุรกิจ้ การสล้ะเวล้าเพื�อ

การพฒันัา แล้ะการเต่บิโต่อยา่งต่อ่เนัื�อง ชว่ยใหผู้้้ค้นัพบคำแนัะนัำ

ที�จ้ำเปุ่็นัสำหรับการเปุ่็นัผู้้้นัำที�ยิ�งใหญ่ี่ ที�สาม่ารถนัำคุณค่าม่าส้ ่

ผู้้้อื�นัได้้

นำาการู้ตัดสินใจที�มีปรู้ะสิทธ์ิภาพัไปส้่การู้ปฏิิบััติ

Brent Gleeson นัักยุทธศิาสต่ร์ความ่เป็ุ่นัผู้้้นัำอธิบาย

ว่า “ในัขณะที�องค์กรของเราเต่ิบโต่ขึ�นั การต่ัด้สินัใจ้ม่ักจ้ะเกิด้ขึ�นั 

บ่อยครั�ง ซับซ้อนัม่ากขึ�นั แล้ะม่ีการแต่กสาขาที�จ้ริงจ้ังม่ากขึ�นั” 

การม่ีระบบทีล้ะขั�นัต่อนัช่วยให้เจ้้าของธุรกิจ้ ผู้้้ปุ่ระกอบการ แล้ะ

ผู้้้เชี�ยวชาญี่ที�ปุ่ระสบความ่สำเร็จ้ส้งสาม่ารถต่ัด้สินัใจ้ได้้อย่างม่ี

ปุ่ระสิทธิภาพ แล้ะปุ่ระสิทธิผู้ล้ เนืั�องจ้ากผู้ล้กระทบ แล้ะจ้ำนัวนั

ที�เพิ�ม่ขึ�นัเหล้่านัี�

นัอกจ้ากนัี� หากไม่มี่่ระบบ กไ็ม่มี่่ทศิิทางสำหรับการตั่ด้สินัใจ้ 

ที�ม่ีปุ่ระสิทธิภาพ แล้ะชาญี่ฉล้าด้ แล้ะความ่เปุ่็นัผู้้้นัำสาม่ารถ 

ร้้สึกถ้กกระตุ้่นัทางอารม่ณ์ แล้ะจ้ับจ้ด้ ด้้วยการถ่อม่ตั่ว ควบคุม่

อารม่ณ์ คิด้อย่างม่ีกล้ยุทธ์ ชั�งนั�ำหนัักข้อดี้ แล้ะข้อเสีย แล้ะการ

แสวงหาคำแนัะนัำที�ชาญี่ฉล้าด้ ผู้้้นัำสาม่ารถพัฒนัากระบวนัการ

ต่ัด้สินัใจ้ที�นัำไปุ่ส้่ทางเล้ือกที�ชาญี่ฉล้าด้ แล้ะคล้่องต่ัวในัที�สุด้ 

สิ�งนัี�จ้ะปุ่ล้้กฝ่ังทิศิทางในัองค์กร แล้ะนัำทางผู้้้อื�นัไปุ่ส้่ความ่สำเร็จ้

สรูุ้ป

เม่ื�อม่าถึงสุด้ทา้ยนัี� คงไม่ต้่่องกล่้าวอะไรอีก เพราะข้อความ่

ที�กล้่าวม่าแล้้วข้างต่้นั ถือเปุ่็นับทสรุปุ่อันัม่ีค่าที�นัักบริหารจ้ะต่้อง

ต่ระหนััก แล้ะต่่อยอด้ฐ์านัเหล้่านัี�หากต่้องการให้การต่ัด้สินัใจ้เปุ่็นั

ไปุ่ด้้วยด้ี แล้ะสร้างผู้ล้ล้ัพธ์ที�เปุ่็นัคุณต่่อองค์กร




