การบริหารและการตัดสินใจ
(Management and Decision Making)

ความหมายและความสาคัญของการตัดสินใจ
การตัดสินใจมีความจาเป็นต่อการบริหารงานในทุกองค์การ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจ
ในความสาคัญของการตัดสินใจและมีหลักการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การ
ตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่สาคัญของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การตัดสินใจ (Decision making) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, หน้า 187) กล่าวว่า การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ
หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ หรือการเลือกทางดาเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใด
ทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการ
คือ การชั่งใจ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางดาเนินงานที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ
ทางเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
บรรยงค์ โตจินดา (2548, หน้า 178) กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ
หมายถึง การที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การ
วินิจฉัยสั่งการ หรือการตัดสินใจเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป็นการ
เลือกทางเลือก ดาเนินการที่ดีที่สดุ ในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง
สมคิด บางโม (2548, หน้า 175) ) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจ
ที่จะกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อความสาเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้
วินิจฉัย มากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลื อกสั่งการปฏิบัติ
โดยวิธีใด จึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น
บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ "เทคนิคในการ
ที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว"ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การ
ตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และ
ทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่

มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระทาที่ต้องทาเมื่อไม่มีเวลาที่
จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนว
ทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริง เกี่ยวพันกับการ
ใช้จ่ายและการใช้เวลา
กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้ว่า เป็น กระบวนการสาคัญขององค์การ ที่ ผู้บริหารจะต้อง กระทาอยู่บนพื้นฐานของข้อมู ล
ข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ที่จะ
แก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารตัดสินใจใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ
หรือการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากโครงสร้าง
องค์การ พฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม
การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกเพื่อการปฏิบัติที่
มีทางเลือกอยู่หลายทาง และผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน ในการตัดสินใจนี้จะมีขั้นตอนที่เริ่มต้นจาก
การที่ได้ตระหนักถึงปัญหา และขั้นตอนสุดท้ายจะนาไปสู่ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
การบริหาร
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ (Thought
and
Decision) ผู้นามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการวางแผน การวางแผนเกิดขึ้นในทุกระดับของ
การบริหารในองค์การทุกแห่ง การวางแผนเป็นเรื่องที่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลา
ไม่มีสิ้นสุดและมีการปรับปรุงแผนที่ได้กาหนดไว้อยู่เสมอ โดยให้แผนนั้นมีความยืดหยุ่นสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้ การวางแผนเป็นการคิดไปในอนาคตที่ยังไม่เกิด โดยผู้นาจะต้องคาดคะเน
สถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะใกล้ เช่น ช่วงเวลา 1 - 2 ปีข้างหน้าและระยะไกลเช่น 3 - 5
ปีข้างหน้า การวางแผนเป็นเรื่องของการคาดการณ์ล่วงหน้าและสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ต้องการ
ให้เป็นไปในอนาคต โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบัน และที่กาลังเกิดขึ้นในอนาคต
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้นาจะต้องมีความสามารถในการวางแผนอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นความคิดในทางริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)
และการคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking) โดยอาศัยความสามารถ
ทางด้านสติปัญญาของผู้นาแต่ละคน (Personal Intelligence) โดยผู้นาแต่ละระดับจะต้องการ
วางแผนการทางานเสมอ และแผนที่ผู้นาแต่ละคนกาหนดมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและบทบาทของผู้นานั้น ผลของการวางแผนจะทาให้หน่วยงานประสบความสาเร็จ

หรือล้มเหลวได้ หากวางแผนช้าเกินไปอาจทาให้องค์กรต้องเสียโอกาสในการกระทาที่ควรทา
องค์กรอื่นอาจช่วงชิงผลประโยชน์และประสบผลสาเร็จไปก่อน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรตระหนัก
ถึงการวางแผนการก าหนดทิ ศทางนโยบายก่อ นเสมอตั้ง แต่ เข้า มาดารงต าแหน่ง โดยเฉพาะ
ตาแหน่งสาคัญ ๆ เพราะผู้รับผิดชอบต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร คือผู้กาหนดกลยุทธ์
(Strategist) ได้แก่ ประธานบริษัท (President) ประธานกรรมการ (Chairman ) ผู้บริหาร
ระดับสูง (Top executive)ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับการวางแผนของ
ผู้นา แผนการที่กาหนดไว้จะนาไปสู่หน้าที่อื่น ๆ ทางการบริหารอย่างสอดคล้องต่อเนื่องซึ่งจะช่วย
ให้องค์กรประสบความสาเร็จในที่สุด ผู้บริหารแต้ละระดับมีการวางแผนและจะต้องตัดสินใจที่
แตกต่างกันดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่วางแผนที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
2. ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่าแผนสาหรับหน้าที่ (Functional
Plan)
3. ผู้บริหารระดับล่างหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการ(Operational Plan)
การบริหารและการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้บริหารในการทาหน้าที่
ทางการบริหารและตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ
การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอานวย และการควบคุม
(Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการบรรลุความสาเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน
การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of
functions) ที่กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง
การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการ
ปฏิบัติการสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็จของการบริหารจัดการจึงจาเป็นต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู่กัน (Griffin, 1997, p.4)
การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
คัดเลือกวิธีแก้ไขปัญหา จากทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ทางเลือก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่ง

ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งระบุ ปั ญ หา ประเมิ น ทางเลื อ ก และคั ด เลื อ กวิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที่ พ อใจที่ สุ ด และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การเลือกที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ในการนาไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เป็นการตัดสินใจอย่างมี
คุณภาพและ เป็น ที่ ยอมรับ ของ บุคคล ต่าง ๆการตัดสินใจทางการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนที่ต้องการการตัดสินใจก่อนที่จะมีการกาหนดแผนการต่างๆ เพื่อนาไปปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือไม่เลือก อนุมัติหรือไม่อนุมัติ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือการกาหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อยึดถือ ปฏิบัติ
กลยุทธ์การตัดสิน ใจ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจควรมีกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับเป็นหลัก โดยเลือกวิธีการ
ตัดสิน ใจ อย่าง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร สภาพความเป็นจริง ศักยภาพของปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารยอมรับว่าปัญหาที่ต้องตัดสินใจเป็นปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่ผลกระทบหรือผลข้าง
เคียง ของ ปัญหา การระบุปัญหาให้ชัดเจนการระบุถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ บริหารจะต้องแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหาการค้นหาปัญหาตาม
แนวทางต่าง ๆ ที่มีมากกว่า หนึง่ หรือ สอง แนวทาง
4. ผู้บริหารจะต้องตัดสินใ เลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดอันจะนาไปสู่ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ชนิดของการตัดสินใจ แบ่งออกได้ เป็น 2 ชนิด (Two Types of Decision Making ) ได้แก่
1 . การตัดสินใจอย่างมีแผน (Programmed Decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้กัน
หลายครั้ง เป็นเรื่องที่ทาเป็นประจาทุกวัน มีแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบและ
ข้อบังคับ มีการกาหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา

เพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และเพื่อให้ผู้ที่ทางานยึดถือเป็นหลัก โดยมีเกณฑ์กาหนดไว้เป็น
กรอบการตัดสิน ใจ
2. การตัดสินใจอย่างไม่มีแผน (Non-programmed Decision) เป็นการตัดสินใจใน
เรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้นอย่างปัจจุบัน
ทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และนโยบาย ผู้ตัดสินใจจะต้องใช้ความ
สามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเริ่ม ใช้ ดุลพินิจ และประสบการณ์ อย่าง มากใน การ ตัดสิน
ใจ เป็นเรื่อง ใหม่ ต้องการ แก้ ปัญหา ใหม่ๆ มี ลักษณะ ที่ ตัดสิน ใจ ครั้ง เดียว หรือ หลายครั้ง
หรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ
นอกจากนี้ ยังอาจมีความเกี่ยวพันถึงอนาคตระยะยาวด้วย (Shermerhorn, 2002).
การตัดสินใจของผู้ บริหาร (Decisions made by Leaders) มีขอบเขตกว้างกว่า มีความ
สลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลต่างๆมาก จะต้องกระทาอย่างรวดเร็ว
มีความแน่นอนของสภาพแวดล้อมน้อยมาก และมีความชัดเจนในผล ลัพธ์น้อย ต้องการ ความ
ร่วม มือ จาก คน ที่ เกี่ยวข้อง มาก ในการตัดสิน ใจ
กระบวนการตัดสินใจ แกรี่ เดสส์ เลอร์ ( Gary Dessler ) ได้ กล่าวถึง กระบวนการ
ตัดสินใจไว้ เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1 . การระบุปัญหาเริ่มต้นด้วยผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่าง
ถูกต้องจึงจะสามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้ ถ้ากาหนดปัญหาผิดพลาด ขั้นตอนต่อๆ ไปก็ย่อม
ผิด พลาด ตามมาด้วย
2 . การพัฒนาทางเลือก ในการตัดสินใจที่ดีนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทางเลือกหลาย
ทาง ใน แต่ละ ทาง เลือก จะ ต้อง มี คุณภาพ ที่ สามารถ นา มา ปฏิบัติ ให้ เกิด ผล ตาม
วัตถุประสงค์ ได้
3 . การวิเคราะห์ทางเลือก หมายถึง เมื่อมีทางเลือกหลายทางแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการ
วิเคราะห์ทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
การ วิเคราะห์ จุด คุ้ม ทุน ( Break even analysis )
4 . ทาการตัดสิน ใจ หมายถึง การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดภายหลังจากได้วิเคราะห์อย่าง

ละเอียด แล้ว จึง จะ ทาการ ตัดสิน ใจ อย่าง มี เหตุผลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าผู้ตัดสินใจจะใช้แนวทาง
ใดก็ตาม หากตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความถูกต้องของการ วิเคราะห์ จะ ช่วย ให้การ ตัดสิน ใจ
ใน แต่ละ ครั้ง มี คุณภาพ มาก ขึ้น
การตัดสินใจระบบเปิด (Opened Decision System)
การตัดสินใจระบบเปิดมีความสาคัญต่อผู้บริหารที่ตัดสิน ใจ ใน สิ่ง แวดล้อม ที่ สลับ
ซับ ซ้อน และ มี อิทธิพล ต่อ การ ตัดสิน ใจ เช่น สภาวะ ความ ต้องการ ของสังคม สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง กฎหมาย นโยบายทางการค้า แนวโน้มของธุรกิจ การ
คานึง ถึง คู่ แข่งขัน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการบริหาร ประกอบด้วยปัจจัยด้านกลุ่มต่างๆ ใน
องค์การ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนแรงงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ
ลักษณะการตัดสินใจผู้บริหารองค์กรประกอบด้วย โครงสร้างทางการบริหาร จุดมุ่งหมาย
ขององค์กรประเพณีปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กรการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทาง
กฎหมายด้านตัวบุคคลในองค์การได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานทั่วทั้งองค์กร ลักษณะและนิสัย
ส่วนตัวของผู้ตัดสินใจ พืน้ ฐานเดิมและประสบการณ์
ขั้นตอนในการตัดสิน ใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งสามารถปฏิบัติได้สาเร็จบรรลุเป้าหมาย
แต่บางครั้งก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เหตุที่ไม่สาเร็จตามเป้าหมายนั้นมีปัจจัยหลายประการ
และปัจจัยต่าง ๆ นั้นคือ ปัญหาซึ่งจะต้องทาการตัดสิน ใจ เลือกปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ดังนั้น
ขั้นตอน ของ การ ตัดสิน ใจ ( Process in Decision - Making ) จึง มี กระบวนการดังนี้
1 สภาวะ ของ ปัญหา หรือ เรื่อง ที่ กาลัง พิจารณา เพื่อ หา ทาง แก้ไขมีภาวะของปัญหา
เกิดขึ้น ปัญหา คือ ความ แตกต่าง ระหว่าง สภาวะ ที่ เกิด ขึ้น จริง ๆ กับสภาวะ ที่เรา
ตั้งเป้าหมายไว้หรือสิ่งที่ ควร จะ เป็น ปัญหา คือ การ ที่ กิจการ ไม่ เป็น ไปตามเป้าหมาย

2 . ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบสาเหตุ การวิเคราะห์ปัญหาเป็นเรื่องของการ
พิจารณาถึงเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน หรือมีการหันเหออกจากวิถีทางที่ควรจะ
เป็นและการพิจารณาปัญหานั้นจะต้องสามารถ ระบุสาเหตุที่แท้จริง ได้ การวิเคราะห์ปัญหามี 2
อย่าง คือการวิเคราะห์ปัญหาอย่างไม่มีระเบียบ แบบแผน และ การ วิเคราะห์ ปัญหา อย่าง มี
ระเบียบ แบบแผน
3 . สามารถ ระบุ สาเหตุ ที่แท้ จริง ได้ เป็นการ พิจารณา ปัญหา ในลักษณะ ไม่มี
ระเบียบ แบบแผนที่ แน่นอน วิธี นี้ อาจ ผิด พลาด ได้ง่าย และหากพบปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบ
มาก่อน มักจะใช้เวลานานและอาจวิเคราะห์ปัญหาออกมาผิดพลาดได้ และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
นานแล้วก็ลืมและไม่ทราบว่าตอนที่คิดแก้ปัญหานั้น คิด อย่างไร มี เหตุผล อะไร จึง ได้ ตัดสิน ใจ
ทา ไป อย่าง นั้นการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนนั้นต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ
และการ คิด อย่าง มี เหตุผล ( Logical thinking ) เช่น เดียวกัน
4 . คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เราจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เสียก่อน ซึ่งกระทาได้โดยการวิเคราะห์ปัญหา แต่ละปัญหาไม่เหมือนกัน เพราะแตกต่างกันตาม
สภาพขนาด นโยบาย เป้าหมาย วิธีดาเนินงานของกิจการ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในการแก้ปัญหา ใหม่ ๆ ถึง แม้ว่า จะ พบ
สาเหตุ แล้ว ก็ตามบางครั้งก็ไม่อาจคิดหาวิธีแก้ไขได้โดยง่ายเท่าใดนัก หรือบางทีคิดวิธีแก้ไขได้ก็
ติดขัดด้วยอุปสรรคบาง ประการ ที่ ไม่ สามารถ แก้ ปัญหา ได้
5. การตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีทีสุด โดยทั่วไปแล้ว บางครั้งผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจากหลายสิ่งโดยอาศัยความพอใจใช้ราคาเป็นหลัก หรือใช้ความนิยมของคนทั่วไปเป็น
แนวทาง ฯลฯ ซึ่ง ถือว่า เป็น วิธี การ ที่ ไม่มี ระบบ แน่นอน ใน ทาง วิชาการ หรือ วงการ ธุรกิจ
จะ เลือก ตามความ ชอบ ความของการ อย่าง เดียวกัน ไม่ ได้ จะ ต้อง ดู ด้วย ว่า ถ้า เลือก อย่าง
ใดอย่าง หนึ่ง แล้ว สิ่ง นั้น จะให้ประโยชน์ มากกว่า สิ่ง อื่น ๆ จริง หรือ ไม่ และ จะ มี ผล เสีย
ประการ ใด ตาม มา การ ตัดสิน ใจ เลือก นั้น ถ้า จะ ให้ ดีมี ระบบ ต้อง สามารถ เปรียบ เทียบ
สิ่ง ที่ จะ เลือก นั้น ออก มา เป็น ตัวเลข ให้ ได้ ถึง แม้ว่า สิ่ง นั้น จะ เป็น ของ ที่วัดได้หรือวัด ค่า
ไม่ ได้ ก็ตาม ตัวเลข ที่ ใช้ เปรียบ เทียบนั้นอาจเป็น รูป คะแนน น้า หนัก หรือจานวนเงินจานวน
หน่วย ซึ่ง มี การ ชี้ วัด ที่ ชัดเจน เพื่อ นา มา พิจารณา
อุปสรรคในการตัดสิน ใจ
อุปสรรคในการตัดสินใจนั้นอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น
1. การตัดสินใจแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี ศีลธรรม
อัน ดี งาม และ วัฒนธรรม การ ทางาน ของ คนใน องค์การ
2. การ ตัดสิน ใจ แต่ละ ครั้ง จะ ต้อง คานึง ถึง ทรัพยากร ทางการ บริหาร

3. การ ตัดสิน ใจ แต่ละ ครั้ง จะ ต้อง คานึง ถึง เวลา ความเร่ง ด่วน
4. การ ตัดสิน ใจ แต่ละ ครั้ง จะ ต้อง คานึง ถึง ข้อ ผูกพัน หรือ คามั่น สัญญา ใน ครั้ง
ก่อนๆ
5. การ ตัดสิน ใจ แต่ละ ครั้ง จะ ต้อง คานึง ถึง ข้อ เท็จ จริง ที่ มี อยู่ข้อจากัด ที่ มี
เหตุผลเช่น เวลา ข้อมูล ความ สามารถทรัพยากร ที่ มี จากัดข้อ จากัด ของ องค์การเช่น
จริยธรรม การ สนับสนุนจาก ผู้ อื่น โครงสร้าง องค์การความ ร่วม มือและ ความ เห็น พ้อง ต้อง
กันข้อจากัดของการตัดสินใจข้อ จากัด ส่วน บุคคลได้แก่ สไตล์ การ ตัดสิน ใจ - อารมณ์ และ
ความ ต้องการ ได้ รับ การ ยกย่อง ยอมรับทาง เลือก ใน การ ตัดสิน ใจ เช่นการ ค้นหา ทาง
เลือก ที่ ให้ผล ลัพธ์ที่ ดี ที่สุด

ข้อจากัดของการตัดสินใจของผู้บริหาร (Constraints on Leader Decision Making)
การตัดสินใจขององค์การขึ้นอยู่กับบุคคลหลายฝ่ายเพราะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วย
บุคคลเพียงคนเดียว บางครั้งมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลากหลาย ต้องมีการรวมกันเพิ่มการ
ตัดสิน ใจ ที่เพิ่ม มาก ขึ้น การเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การพิจารณาลาดับขั้นตอนของ
การตัดสิน ใจตาม กระบวนการ ตัดสิน ใจ การ พิจารณา สภาพ แวดล้อม การตัดสิน ใจเน้นที่
ประสิทธิภาพของการตัดสิน ใจ การรวมอานาจการตัดสินใจเป็นสิ่งที่อาจทาให้การตัดสินใจ
ผิดพลาดได้ง่าย เพราะมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจน้อย ขาดความคิดเห็นจากบุคคลฝ่ายต่างๆ มี
ผลประโยชน์มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและค่านิยมที่แตกต่างกัน และความไม่เห็นด้วย
ทาให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ ดังนั้น ผู้บริหารควร ทาความ ร่วม มือ กัน ใน การ ตัดสิน
ใจ เพื่อ ให้ ผล ประโยชน์ ลงตัวการตัดสินใจที่ดีควรดาเนินตามกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น
เสมอด้วยความระมัดระวัง แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
สาเหตุดังนี้
1. การเบี่ยงเบนที่ไม่ปรากฏออกมาให้เห็น (Psychological biases) หมายถึง
การเบี่ยงเบนผิดพลาดไปโดยที่ไม่มีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได้ ประกอบด้วยความเบี่ยงเบน 3
แบบคือ
2. การตัดสินใจผิดเพราะไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้ (Illusion of control)
หมายถึง การที่คนเรามีความเชื่อว่าไม่สามารถควบคุมได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีความเชื่ อมั่นใน
ตนเองว่าคงไม่ทาอะไรผิดพลาด หรือคานึงถึงแต่ในด้านดีโดยไม่ได้นึกถึงความล้มเหลวหรือความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Framing effect) หมายถึง การตัดสินใจผิดที่เกิดการ
เบี่ยงเบนเพราะมีการกาหนดและคาดคะเนความสาเร็จและความล้มเหลวออกมา จึงทาให้เกิด
ขอบเขตจากัดการตัดสินใจเพราะผลของความสาเร็จและความล้มเหลวมีเท่า ๆ กัน
4. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมิน
ทางเลือกโดยให้ความสาคัญกับผลที่จะเกิดในระยะสั้นเท่านั้น การตัดสินใจมีความสาเร็จมีผลใน
ระยะสั้นมากกว่าระยะยาว เพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
5 . ข้อจากัดด้านเวลา (Time pressures) หมายถึง การมีเวลาในการตัดสินใจ
น้อย เพราะในภาวะการปัจจุบันต้องการความเร่งด่วนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
การตัดสินใจที่มีคุณภาพในเวลาอันจากัดเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ผู้บริหารควรมีการวางแผนในระยะยาว
ไว้ก่อนล่วงหน้าโดยเน้นที่ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ และการตัดสินใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องให้
คาแนะนารวมทั้งพิจารณาถึงความเห็นที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งกันที่อาจจะเกิดขึ้น
6. การตัดสินใจโดยเน้นที่ความพอใจและการยอมรับของคนในองค์การ (Social
Realities) หมายถึง การตัดสินใจโดยกลุ่มหรือการตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กร (Decision
making in groups) ซึ่งทาให้การตัดสินใจถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ ๆ ต้องการการตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝ่ายหรือกลุ่มคน ดังนั้นผู้บริหารจึง
ควรเข้าใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรและจะปรับปรุงการตัดสินใจอย่างไรโดยใช้กลุ่มเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ

การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making)
การตัดสินใจโดยกลุ่มบางครั้งก็มีปัญหาเนื่องจากมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรทาการตัดสินใจโดยกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพได้โดย คานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ความเป็นผู้นา (Leadership style) หมายถึง การตัดสินใจโดยพยายามหลีกเลี่ย งการ
ถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง คือสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่าง
หลากหลายโดยไม่เป็นการรับฟังแต่เพียงฝ่ายเดียว และเน้นการคานึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ให้มากที่สุดเข้าถึงตัวปัญหาให้มากที่สุด
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (Constructive conflict) หมายถึง การตัดสินใจบางครั้งก็มี
ความขัดแย้งกันในความคิดเห็นของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน

ความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดได้หลายชนิดคือ (Cognitive conflict) หมายถึง ความขัดแย้งกันในด้าน
การรู้ความเข้าใจในปัญหานั้นมุมมองในปัญหาแตกต่างกั นและ (Affective conflict) หมายถึง
ความขัด แย้ งที่ เกิ ดจากอารมณ์ค วามโกรธ ความไม่พ อใจต่ าง ๆ ดัง นั้น ในการตั ดสิ นใจจึ งต้ อ ง
คานึงถึงตัวงานมากกว่าตัวบุคคล
การตัดสินใจโดยกลุ่มประกอบด้วยการให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 3 ด้าน
คือด้านความเป็นผู้นาของกลุ่มในการตัดสินใจ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และการสร้างความคิด
ริเริ่ม ทั้งสามองค์ประกอบนี้จะทาให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูป
ความเป็ นผูน้ า
1. หลีกเลีย่ งการครอบงา
2. ส่งเสริมให้ได้ผลการตัดสินใจ
3. หลีกเลีย่ งการตัดสินใจตามความ
พอใจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. คานึงถึงเป้าหมาย

การตัดสิ นใจโดยกลุ่ม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1.
2.
3.
4.

การสร้างความขัดแย้งเนื่ องมาจาก
1. ข้อกาหนดของกฎหมาย
2. คานึงถึงงาน
3. ความไม่เป็นส่วนตัว
4. ใช้วธิ ที ม่ี เี ล่หเ์ หลีย่ ม

ความคิดริเริม่
มีความคิดริเริม่
หลีกเลีย่ งการวิพากษ์วจิ ารณ์
ให้เสนอความคิดเห็นออกมาให้หมด
การผสมผสานความคิดเห็น

การส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม (Encouraging creativity)
การตัดสินใจที่ดีคือการส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ปัญหา เทคนิคในการ
ให้มีความคิดริเริ่มมากที่สุดคือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึงการให้กลุ่มคนเหล่านั้น
แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเกี่ยวกับปัญหานั้นมากเท่าที่จะทาได้ ในสภาพแวดล้อมของการ
ระดมสมองควรจะมีสภาพที่ไม่เป็นทางการ ไม่มีวิกฤติกดดันโดยปล่อยให้เป็นไปอย่างธรรมดาที่สุด
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้าง ๆ ให้ได้ปริมาณของความคิดมาก ๆ ร่วมกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งกันอันทาให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ย งการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid
criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละ
คนเข้าด้วยกัน (combine ideas)

ประโยชน์ของการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Potential advantages of using a group)
1. การตัดสินใจโดยกลุ่มทาให้ได้ข้อมูลมาก (information) เพราะเกิดจากความคิดเห็น
ของคนหลายฝ่ายที่แตกต่างกัน และมีประสบการณ์และความชานาญในด้านต่าง ๆ
2. ทาให้ได้แนวความคิดหลายแนวทางในการแก้ปัญหา (a great number of
perspectives) บางครั้งอาจเป็นแนวคิดที่ไม่คาดคิดมาก่อน
3. ทาให้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มอย่างแรงกล้า (intellectual stimulation)
ในสิ่งแปลกใหม่มิใช่เพียงแค่เพื่อใช้ในการตัดสินใจในครั้งนั้น
4. ท าให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มใจการตั ด สิ น ใจเกิ ด ความเข้ า ใจว่ า ท าไมจึ ง ตั ด สิ น ใจอย่ า งนั้ น
(Understand)
5. การตัดสินใจโดยกลุ่มเป็นข้อผูกพันที่มีร่วมกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในการผลักดันให้
การทางานประสบผลสาเร็จตามที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว (commitment)

การตัดสินใจด้วยการสร้างความร่วมมือ
การสร้างความร่วมมือ ( Coalition Building ) หมายถึง การสร้างความตกลงสาหรับ
การตัดสินใจที่สลับซับซ้อน การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมาย ลาดับ
ความสาคัญของปัญหาบุคคลจาก สาย งาน แผนก ต่าง ๆ ผู้ เชี่ยวชาญ และ กลุ่ม ภายนอก มี
ความ เห็น พ้อง ต้อง กัน ใน การ ตัดสิน ใจมี ความร่วม มือ กัน เกิด ขึ้น เพื่อ ให้ มี การ พิจารณา
ปัญหา ร่วม กัน สร้าง ความ ร่วม มือ ใน การ แก้ ปัญหาร่วม กันและ ทาให้ เกิด ความ พึง พอใจ
ทั้ง สอง ฝ่าย
นอกจาก นี้ การ ตัดสิน ใจ นับ ว่า เป็น เรื่อง สาคัญ สาหรับ ผู้ บังคับ บัญชา ใน ระดับ
สูง ของ องค์กรอาจแบ่งผู้บังคับบัญชาออกได้ 2 ประเภท คือ
1 . ผู้ บังคับ บัญชา ที่ มีความกล้า ใน การ ตัดสิน ใจ และมีความ กล้า ที่ จะ ยอมรับ ผล
ที่ อาจ เกิด ขึ้นจาก การ ตัดสิน ใจ นั้นและพร้อมรับผิดชอบ
2 . ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่ กล้า รับ ผิด ชอบ ต่อ ผล ที่ เกิด ขึ้น จาก การ
ตัดสิน ใจของ ตน การตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญและแสดงออกถึงความสามารถของภาวะผู้นา ผู้นา
บางคนได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้นาบางคนได้รับคาติเตียนว่าเป็นผู้ไม่กล้าตัดสินใจ และ
สั่งการแบบทาไปเฉพาะวันหนึ่งๆ เท่านั้น ความสาคัญของการตัดสิน ใจของผู้นามีผลกระทบต่อ
บุคคลจานวนมากหากผู้นาตัดสินใจได้ถูกต้อง ย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับ การ ตัดสิน ใจ

เป็น จุด เริ่ม ต้น ที่ จะ ดาเนินการทุก อย่าง ใน องค์การ ความ สาเร็จ หรือ ล้ม เหลว ของ
องค์การ จึง ขึ้น อยู่ กับ การ ตัดสิน ใจ ของ นัก บริหาร ผู้นาหรือ ผู้รับ ผิด ชอบ ใน องค์การ นั้น
ๆ ทั้ง สิ้นความไม่แน่นอน ข้อมูลจากัดมีอุปสรรคข้อจากัดมากเกิด ความ ขัด แย้ง การ มี ส่วน ร่วม
ใน เป้า หมายที่ แตก ต่าง กัน ความ คิด เห็น ค่า นิยม และประสบการณ์ ต่าง กันการ สร้าง
ความ ร่วม มือ กัน การ พิจารณา ร่วม กัน ใน การ ตีความ ปัญหา และ เป้า หมายการ แสดง
ความ คิด เห็น ร่วม กัน การ ลาดับ ความ สาคัญ ของ ปัญหา ร่วม กันการค้นหาแนวความคิดและ
ทางเลือก การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกทางเลือกที่เป็นที่
ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายความร่วมมือกันในการตัดสินใจ

การตัดสินใจโดยตัวบุคคลและกลุ่ม (Decision Making by Individuals and Groups)
การตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว (Individuals Decision Making) เป็นการตัดสินใจ
โดยคนๆ เดียวจะทาให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาด
ย่อมที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดปัญหาและทราบข้อมูลได้ดีกว่า
การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision Making) เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงาน และ
คณะกรรมการเป็นผู้ร่วม ตัดสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใดก็ตามที่
ต้องการความร่วมมือผู้บริหาร จึงควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงจาเป็นสาหรับองค์การในอนาคต อย่างไรก็ตามในการ
ตัดสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้นผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องพิจารณา ความสลับซับซ้อนของปัญหา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วย ซึ่งความสลับซับซ้อนของปัญหา
แบบของการตัดสินใจแบ่งออกได้เป็น
1. การตัดสินใจอย่างมีแผน (programmed decision)
2. การตัดสินใจอย่างไม่มีแผน (non programmed decision)
1. การตัดสินใจอย่างมีแผน (programmed decision) เป็นการตัดสินใจที่ซ้า
ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทาเป็นประจาทุกวันมีแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ
และข้อบังคับ มีการกาหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ กฏเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นมีแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่ทางานยึดถือเป็นหลักมีเกณฑ์กาหนด
ไว้เป็นกรอบการตัดสินใจ

2. การตัดสินใจอย่างไม่มีแผน (non - programmed decision) เป็นการ
ตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้น
อย่างปัจจุบันทันด่วน อยู่นอกขอบเขตขิงระเบียบข้อบังคับ กฏเกณฑ์และนโยบาย ผู้ตัดสินใจ
จะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเริ่ม ใช้ดุลพินิจ และประสบการณ์อย่าง
มากในการตัดสินใจ เพื่อเป็นเรื่องใหม่ต้องการแก้ปัญหาใหม่ ๆ มีลักษณะที่ตัดสินใจครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง หรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังอาจมีความเกี่ยวพันถึงอนาคตระยะยาวด้วย
การตัดสินใจในปัจจุบันส่วนใหญ่มั กมีการตัดสินใจแบบที่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การ
ตั ด สิ น ใจในสภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ดั ง
ความสัมพันธ์ในรูปต่อไปนี้

ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ของการตัดสินใจ ดังนี้
1. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structure) บางครั้งเรียกว่าแบบกาหนดไว้
ล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจา จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกาหนดไว้อย่า งชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหา ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมหรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุน
ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าที่สุดหรือเพื่อให้เกิดกาไรสูงสุด การ
ตัดสินใจแบบโครงสร้างนี้จึงมักใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิทยาการการ
จัดการ การวิจัยเพื่อการดาเนินงานเข้ามาใช้ เป็นต้น ตัวอย่างของการตัดสินใจ ได้แก่ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ งบประมาณ การตัดสินใจด้านการลงทุน ระบบการ
จัดส่ง เป็นต้น
2. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหา ที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็น
ปัญหาที่ไม่มี การระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ จะ
ไม่มีเครื่องมือ
3. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) เป็นการตัดสินใจแบบผสม
ระหว่าง โครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ
มาตรฐานและ การพิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือ มีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้าง แต่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอนจึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็น

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้ แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจาลองได้
เช่น การทาสัญญาทางการค้า การกาหนดงบประมาณทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
องค์ประกอบของการตัดสินใจ
การตัดสินใจมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณามี 4 ประการคือ
1. ผู้ทาการตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจจะดีหรือไม่ขึ้นกับ
บุคคลผู้ตัดสินใจเป็นสาคัญ ดังนั้นผู้ตัดสินใจจาเป็นต้องมีข้อมูล มีเหตุผล มีค่านิยมที่ถูกต้อง
สอดคล้อง ต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การ แต่ในบางครั้งถ้าผู้ทาการตัดสินใจขาดข้อมูลที่ถูกต้อง
ขาดเหตุผล และมีค่านิยมที่มาสอดคล้องแล้วจะทาให้ผลของการตัดสินใจไม่ดีพอได้ ผู้ทาการ
ตัดสินใจบางเรื่อง ต้องมุ่งสู่การตัดสินใจเป็นกลุ่มบางเรื่องบางกรณีก็ตัดสินใจโดยคนๆ เดียว ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้อง วิเคราะห์สถานการณ์ให้ถูกต้อง
2. ประเด็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบที่สองที่ต้องให้ความสาคัญ ปัญหาที่
ต้องตัดสินใจนั้นจาแนกได้หลายประการ
3. ทางเลือกต่าง ๆ ที่บรรลุเป้าหมายได้ เป็นองค์ประกอบที่สามที่ต้องคานึง ผู้บริหารต้อง
พยายามที่จะค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าอยู่เสมอและสร้างทางเลือกให้มากกกว่า 2 ทางเลือก ใน
ปัจจุบัน การบริหารองค์การมุ่งสู่การสร้างทางเลือกสู่การผลิตสินค้าและบริการที่ถูกกว่า มี
คุณภาพสูงกว่า มีความรวดเร็ว มีการบริการที่ประทับใจมากกว่า นอกจากนี้ควรจะสร้างทางเลือก
เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อองค์การอีก
ด้วย
4. สภาวการณ์ที่ทาการตัดสินใจ ในการตัดสินใจจาเป็นต้องคานึงถึงสภาวการณ์ที่ทา
การ ตัดสินใจเป็นแบบใด ซึ่งมี 3 ประการ ได้แก่ สภาวการณ์ที่แน่นอน เป็นสภาวการณ์ที่ผู้ทาการ
ตัดสินใจ ทราบทางเลือกต่างๆ และทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกอย่างดีด้วย การ
ตัดสินใจดังกล่าว ย่อมมีโอกาสถูกต้องมากที่สุด เช่น ตัดสินใจนาเงินฝากธนาคารย่อมคานวณ
ดอกเบี้ยได้ชัดเจนใน ระยะสั้นและยะยาว สภาวการณ์ที่เสี่ยง เป็นสภาวการณ์ที่ผู้บริหารตัดสินใจ
ทราบทางเลือกต่างๆ และทราบโอกาส ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นผู้บริหารจะตัดสินใจเมื่อโอกาสที่
จะได้รับผลประโยชน์ มากกว่าเสียประโยชน์ การตัดสินใจในสภาวการณ์เสี่ยงผู้ทาการตัดสินใจต้อง
เรียนรู้ทาความเข้าใจ เรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็นและแขนงการตัดสินใจ และสภาวการณ์ที่ไม่
แน่นอน เป็นสภาวการณ์ ที่ผู้ทาการตัดสินใจอาจทราบทางเลือกต่างๆ แต่ไม่ทราบผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกโดยไม่ สามารถคาดคะเนความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือกภายใต้
สภาวการณ์ดังกล่าว ผู้ทาการตัดสินใจ จึงไม่ควรตัดสินใจใดๆ ลงไปจนกว่าจะมีข้อมูลสารสนเทศที่
น่าเชื่อถือมากกว่าที่มีอยู่

ความสาคัญของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร การตัดสินใจ
เปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงานและบริหารงาน ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจจะมีอยู่ในแทบทุก
ขั้ น ตอนและทุ ก กระบวนการของการทางาน แม้ แ ต่ บ ุค คลทั ่ว ไปก็ไ ม่อ าจหลีก เลี ่ย งเรื ่อ งการ
ตัดสินใจได้ นับตั้งแต่บุคคลตื่นขึ้นมาก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกชุดที่จะใส่ เวลาที่จะออกจากบ้าน เส้นทางที่จะใช้เดินทาง เป็นต้น แต่ดูเหมือนว่าการ
ตัดสินใจในเรื่องทั่ว ๆ ไปเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายนัก แม้ตัดสินใจแล้ว
ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ถ้าเรื่องที่ตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งหมายถึง เรื่องที่หาก
ตัด สิน ใจแล้ว ผิด พลาดจะเกิ ด ความเสียหายมากหรือแก้ไขได้ยาก การตัดสินใจในเรื่องใหญ่ ๆ
เหล่านี้ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงไป ทั้งนี้การตัดสินใจในบางเรื่องของบุคคล
อาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลนั้น ทานองเดียวกันกับการตัดสินใจในบางเรื่อ งของผู้นา
หรือผู้บริหารอาจหมายถึงความอยู่รอดหรือไม่ ของกลุ่ม ของหน่วยงาน หรือขององค์การ เป็นต้น
การตัดสินใจของผู้บริหารมีความสาคัญกว่าการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานเพราะ เหตุผลดังนี้
1. การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงมีผลกว้างและรุนแรงกว่าการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับ
ต่ากว่า
2. การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ
ทุกระดับหน้าที่และตัวบุคคล
3. การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลกระทบต่อสังคม และสภาพแวดล้อมภายในองค์การและวิถีชีวิต
ของพนักงาน
4. การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อภายนอกองค์กร เช่นในด้านของภาพพจน์ขององค์การ
ทัศนคติที่บุคคลภายนอกมีต่อองค์การ

กระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process)
กระบวนการตัดสินในประกอบด้วยการพิจารณาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาวิกฤติ การ
รวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ การค้นหาทางเลือกในการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด การติดตามผลภายหลังการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นกระบวนการ (Process) และต้องมีการพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ จากนั้นจึงทาการกาหนดทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุดขึ้นมาและ
นาไปสู่ การปฏิบัติต่อไป ซึ่งแนวความคิดของนักวิชาการได้แบ่งขั้นตอนการตัดสินใจไว้มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปกระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกันในด้านการจัดกลุ่มของแต่ละ
ขั้นตอน สาหรับกระบวนการตัดสินใจ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547, หน้า 50-52) ดังนี้
1. การกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สาหรับขั้นตอนแรกของการ
ตัดสินใจ จะเป็นการกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้เกิดความชัดเจนก่อน ซึ่ง
ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับองค์การบางครั้งยากต่อการระบุว่ามาจากสาเหตุใด เช่น องค์การประสบปัญหา
เกี่ยวกับต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องทาการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อระบุ และกาหนดปัญหาให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยทั่วไปการแบ่งประเภท
ของปัญหา ได้แก่ ปัญหาที่เป็นมาตั้งแต่อดีตและปัญหามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ปัญหาที่
ทราบล่วงหน้าว่า จะเกิดขึ้นและควรเตรียมการป้องกันหรือปัญหาเฉพาะด้านเป็นปัญหาที่เกิดจาก
สาเหตุเดียว และ สามารถแก้ไขสาเร็จได้ง่าย เป็นต้น ดังนั้นการกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาจึงเป็น ขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. การกาหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา เมื่อผู้บริหารสามารถกาหนดปัญหา
ได้ ชัดเจนแล้ว โดยจะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ของปัญหาที่มี ระดับความรุนแรงแตกต่างกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกนามากาหนดเป็น
ทางเลือกเพื่อแก้ไข ปัญหา ทางเลือกที่กาหนดในขั้นตอนนี้อาจมีหลายทางเลือก เช่น ทางเลือกใน
การแก้ปัญหาต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การปรับวิธีการทางานของฝ่ายผลิต การ
ฝึกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่ม ทักษะการผลิต การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่ได้กาหนด หลังจากวิเคราะห์ปัญหา ทาการ
กาหนด ทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา จากนั้นจึงทาการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ซึ่งเป็นแนว
ทางการนาปัญหาไปสู่การแก้ไข ในขั้นตอนนี้ผู้ตัดสินใจจะวิเคราะห์และประเมินว่าทางเลือกใด
สามารถแก้ไขปัญหา ได้ดีที่สุด ทางเลือกใดควรจะดาเนินการก่อนและหลัง มีการใช้กระบวนการชั่ง
น้าหนักเพื่อพิจารณาถึง ผลดีและผลเสียในแต่ละทางเลือกด้วย นอกจากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า
การตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นควรวิเคราะห์และ
ประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพิจารณาปัญหาจากภายใน

องค์การมากกว่าภายนอก เช่น บุคลากร อุปกรณ์ขาดแคลน แนวทางแก้ไขสามารถทาได้โดยการ
เพิ่มบุคลากรการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่ม เป็นต้น
4. การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นการนาเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบ
ว่า ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่ากัน เช่น องค์การมีเงินทุนไม่เพียงพออาจใช้
ทางเลือก ที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การกู้ยืมจากภายนอก การนาเงินกาไรสะสมมาใช้ เป็นต้น
5. ดาเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีสุดและมีความ
เหมาะสม มากที่สุด จากนั้นจึงนาผลการตัดสินใจสู่การปฏิบัติและประเมินผลต่อไป
6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าของ
ผลงาน และความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้เลือกจาก
ทางเลือกที่ตัดสินใจ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องทาการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์ และมาตรฐานก่อนว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่ และความแตกต่างนั้นมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด จะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยตีค่าของความแตกต่างนั้นจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่า
เป็นผลดีหรือผลเสียต่อองค์การอย่างไร ดังรูป

Decision-Making Process
Define the Problem
Identify Criteria
Gather and Evaluate Data
Feedback
List and Evaluate Alternatives
Select Best Alternative
Implement and Follow Up
Adapted from Exhibit 10-1: The Decision-Making Process
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สถานการณ์ของการตัดสินใจ
ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ เพราะเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาหรือการดาเนินงาน
ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจะเผชิญกับสถานการณ์ในการตัดสินใจที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น
1. สถานการณ์ตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Certainty Decision – Making)
2. สถานการณ์ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty Decision – Making)
3. สถานการณ์ตัดสินใจภายในความเสี่ยง (Risk Decision – Making)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
1. วัฒนธรรมและความเชื่อถือของบุคคล (Belief)
2. ประสบการณ์และการรับรู้ในอดีต (Experience)
3. อคติและความลาเอียง (Bias)
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ
การพยากรณ์เชิงปริมาณตัวเลขในเชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) เป็น
วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ตั ว เลข สถิ ติ รายงานทางการเงิ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจที่มีเหตุผล และมีตัวเลขยืนยันการวิเคราะห์ตัวเลขในอดีตจะช่วยให้การ
ตัดสินใจผิดพลาดน้อยลงนอกจากการใช้แนวคิดในเชิงปริมาณช่วยในการวางแผนตัดสินใจแล้วการ
ใช้ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องนาทางการตัดสินใจจะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ได้รวมทั้งการตัดสินใจอย่างมีหลักการตามแนวคิดทางวิชาการ เช่น การแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความเชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจ การพิจารณา
ทางเลื อ กหลาย ๆทางเพื่อ ให้ เกิ ด แนวความคิ ด กว้ างขวางอาจจะโดยการระดมสมอง (Brain
Storming) หรือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) การพิจารณา
เปรียบเทียบข้อ ดีข้อเสียความได้ประโยชน์ การเสียประโยชน์จากทางเลือกต่าง ๆ แล้วจึงทาการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
การตัดสินใจ (Decision - Making)
การตัดสินใจทางการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ที่ต้องการการตัดสินใจ
ก่อ นที่ จะมี ก ารก าหนดแผนการต่ าง ๆ เพื่ อน าไปปฏิ บั ติ การตั ดสิ น ใจเกี่ ย วข้ องกั บ การเลื อ ก

หรือไม่เลือกอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือการกาหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อยึดถือปฏิบัติ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การเลือกที่ต้องมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการนาไปสู่ผลลัพท์ที่น่าพอใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังเป็นการตัดสินใจ
อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ
กลยุทธ์การตัดสินใจ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ควรมีกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับเป็นหลักในการตัดสินใจโดย
เลือกวิธีการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพความเป็นจริงศักยภาพ
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารยอมรับว่าปั ญหาที่ต้องตัดสินใจ เป็นปัญ หาที่แท้จริ งมิใช่ผลกระทบหรือ
ผลข้างเคียงของปัญหา การระบุปัญหาให้ชัดเจน การระบุถึงสาเหตุของปัญหา
3. ผู้บริหารจะต้องแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหา
ตามแนวทางต่าง ๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหรือสองแนวทาง
4. ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เป็นที่ยอมรับมากที่สุด
มีความเป็นไปได้มากที่สุดอันจะนาไปสู่ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เทคนิคการตัดสินใจเชิงปริมาณ
เทคนิคการตัดสินใจเชิงปริมาณเป็นเทคนิคที่ใช้สถิติ ตัวเลข ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เข้ามาใช้
ในการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม สาหรับเทคนิค การ
ตัดสินใจเชิงปริมาณที่สาคัญ ได้แก่ เทคนิคแขนงการตัดสินใจและเทคนิคผลตอบแทนที่คาดหวัง
ส่ว นเทคนิ คการตั ด สิ นใจเชิง ปริม าณอื่น ๆ นอกจากเทคนิค แขนงการตั ด สิน ใจและเทคนิ ค
ผลตอบแทน ที่คาดหวัง ได้แก่ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน โปรแกรมเส้นตรง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นต้น
สาหรับเทคนิคการตัดสินใจเชิงปริมาณในเอกสารนี้ จะนาเสนอเฉพาะเทคนิคด้านแขนง
การตัดสินใจและเทคนิคผลตอบแทนที่คาดหวัง ดังนี้
1. แขนงการตัดสินใจ (Decision tree) หรือการตัดสินใจแบบแขนงต้นไม้

แขนงการตัดสินใจเป็นเทคนิควิธีในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จาก หลายๆ
ทางเลือก โดยผู้บริหารจะทานายโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกที่
แตกต่างกัน เมื่อนาผลตอบแทนในแต่ละแขนงการตัดสินใจคูณกับความน่าจะเป็นในแต่ละแขนง
การตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจก็สามารถทราบผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแขนงการ
ตัดสินใจเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทาการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่ต้อง
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งและระบุความน่าจะเป็นในอนาคตด้วย โดยมูลค่า ของผลตอบแทน
ที่จะได้รับนั้น ผู้บริหารจะนามาใช้ในการพิจารณาจากค่าคาดหวังสูงสุดที่จะได้รับ จากทางเลือก
เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจระยะยาวที่มีความสาคัญต่อองค์การอย่างสูง เนื่องจาก
องค์การจะต้องมีการลงทุนในด้านการเพิ่มแรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น
การตัดสินใจทางเลือกที่ใหเประโยชน์ต่อองค์การสูงสุดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สาหรับ
กระบวนการในการนาแขนงการตัดสินใจมาใช้มีแนวทาง ได้แก่ มีการกาหนดทางเลือกที่ต้องการ
ตัดสินใจขึ้นมาก่อนอย่างน้อย 2 ทางเลือก จากนั้นจึงทาการกาหนดเหตุการณ์และความน่าจะเป็น
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ การกาหนดค่าทางเลือกต่างๆ เป็นตัวเงิน การคานวณค่าคาดหมายของแต่ละ
ทางเลือกและการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลาดับ (Gaither & Frazier, 2002, p.174)
2. ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Payoff matrix)
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยกาหนดความ น่าจะเป็น
(Probability) ให้กับสถานการณ์ต่างๆ ผู้ตัดสินใจสามารถคานวณผลตอบแทนที่คาดหวัง และ
ตัดสินใจทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
เทคนิคการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
การตัดสินใจเชิงคุณภาพ เป็นเทคนิคที่ไมได้นาตัวเลขหรือแบบทางคณิตศาสตร์มาช่วย
ในการตัดสินใจแต่เป็นการใช้ทักษะความรู้ สติปัญญา และประสบการณ์ของผู้จัดทาการตัดสินใจ
เป็นสาคัญ การตัดสินใจเชิงคุณภาพ 4 เทคนิค ได้แก่ การระดมสมอง มติเอกฉันท์ เทคนิคเดลฟาย
และกลุ่มคุณภาพ รายละเอียด (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 283-285) ดังนี้
1. การระดมสมอง เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งและมีประสิทธิผลที่
ก่อให้เกิดความคิดแปลกใหม่ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและก่อให้
ความคิด ที่กว้างขวาง เป็นวิธีประสานความคิดโดยมุ่งแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และทาให้เกิด
ความคิดดีๆ ที่หลากหลายมากขึ้น การระดมสมองที่ดีจาเป็นต้องสนับสนุนให้บุคลากรเสนอความ
คิดเห็น โดย ไม่ถูกขัดจังหวะถูกโต้แย้งหรืออธิบายความหมายเพิ่มเติม โดยปล่อยให้คิดอย่างอิสระ
กระตุ้นให้มี ข้อคิดเห็นมากขึ้น การระดมสมองมีหลักที่สาคัญ คือ จะไม่มีการตัดสินความคิดที่
สมาชิกเสนอ ทุกความคิดจะไม่มีการนาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือประเมินค่าก่อนจะนาความคิดที่
เสนอออกมาทั้งหมดก่อน จะต้องมีการยอมรับความคิดที่แปลกใหม่ และเป็นการให้ได้จานวน

ความคิดมากกว่าเน้นคุณภาพ ของความคิด ยิ่งได้ความคิดมากโอกาสได้ความคิดดีๆ ก็มีมาก
เช่นกัน
2. มติเอกฉันท์ การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ในการตัดสิน ในกรณีที่มีการใช้เสียงแบบพวกมากลากไปหรือคนส่วนมากอาจใช้เหตุผลสู้กับคน
ส่วนน้อยไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้เหตุผลอย่างไตร่ตรองก็ควรจะมีอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์กัน
อย่าง รอบคอบทุกแง่มุมแล้ว พยายามที่หักล้างด้วยเหตุผลจนกระทั่งทุกฝ่ายทุกคนมีความเห็นเป็น
แบบมติ เอกฉันท์ หรือ การเห็นพ้องต้องกันจะทาให้ไม่เกิดภาวะผู้ชนะและผู้แพ้แต่อย่างไร การ
ตัดสินใจโดย มติเอกฉันท์มีการหลักสาคัญ คือ ใช้เหตุผลให้เสนอข้อคิดเห็นของตนเองให้แจ่มแจ้ง
และมีเหตุผล ที่สุดและต้องฟังปฏิกิริยาจากคนอื่นๆ ด้วยไม่เน้นการแพ้ชนะ แต่เน้นชนะร่วมใจกัน
คิดเห็น หลักการอภิปรายเหมือนกันไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ ใครที่คิดมีข้อมูลดีก็ควรจะเข้าร่วมในการ
แสดงความ
3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เป็นเทคนิคที่คิดค้นวิธีเสาะหาความคิดเห็น
ของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ โดยเสาะหาความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ของกลุ่มคนเกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และสภาพที่
ต้องการจะให้เป็น เน้นการเสาะหาความคิดเห็นด้วยการสอบถามแทนการเรียกประชุม มีหลักการ
ที่สาคัญ คือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าร่วมใช้วิธีการเสนอความคิดเห็นโดยตอบสนองแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ทราบว่ามีผู้ใดเข้าร่วมโครงการด้วยและไม่ทราบคาตอบของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอื่น และผู้เชี่ยวชาญ จะทราบตาแหน่งของคาตอบของตนเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดและ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่ให้ไว้แต่เดิมแต่ต้องระบุเหตุผล
ประกอบ การดาเนินการของ เทคนิคเดลฟาย เริ่มจากผู้วิจัยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเข้าร่ วมโครงการ
หลังจากนั้นออกแบบสอบถาม 4 รอบ ซึ่งรอบแรกเป็นคานาคาตอบของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้น้าหนัก รอบที่สาม เป็นการนาคาตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ได้แบบมาในรอบที่
สาม มาเปรียบเทียบกับค่าน้าหนักของคาตอบ ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
ได้ทบทวนคาตอบของตน ส่วนในรอบที่สี่เป็น การนาคาตอบที่ได้รับจากรอบที่สามนาให้
ผู้เชี่ยวชาญทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาตอบที่ได้รับจาก การวิจัยนี้ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการ
กาหนดเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจต่อไป
4. กลุ่มคุณภาพ เป็นการตัดสินใจโดยใช้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งโดยทั่วไปมักจะคุ้นชื่อ
กัน ในรูปแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพเป็นการตัดสินใจโดยกลุ่มคนขนาดเล็ก ในสถานที่เดียวกันและมี
งาน ลักษณะเดียวกันมารวมตัวกันอย่างอิสระเพื่อทากิจกรรมเดียวกับหารปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ พัฒนาตนเอง และพัฒนาซึ่งกันและกันภายใต้รอบอานาจหน้าที่ของกลุ่มเป็นไปโดย
สอดคล้องกับ นโยบายของหน่วยงานอันจะส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน หลักการที่ สาคัญของกลุ่มคุณภาพ คือ เป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 3-10 คน ทางาน
ในสถานที่เดียวกัน และ ทางานในลักษณะเดียวกัน มีการรวมตัวอย่างเต็มใจและอิสระไม่มีการ

บังคับ มีการประชุมเพื่อแก้ไข ปัญหาประจา การประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในกลุ่ม และเป็นการร่วมกัน ในการคิดและการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของทีมงาน
ทฤษฎีการตัดสินใจของโบโน (Edward de Bono)
Edward De Bono เป็นนักจิตวิทยาที่ได้เสนอแนวคิด Parallel Thinging หมายถึง
การมองปัญหาต่าง ๆ นั้นแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน แต่มีมุมมองได้หลายลักษณะ
หมายถึงการตัดสินใจไม่ควรมองเพียงวิธีเดียว แต่ควรแยกกระบวนการออกเป็นแนวทางย่อย ๆ
พร้อม ๆ กันเสมือนหมวก 6 ใบ แต่ละใบมีสีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวคิดต่างกัน
หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึงการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ หมวกใบนี้
จะคิดถึงเรื่องข้อเท็จจริงและตัวเลข สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริง จานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะหมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น
โดยปกติเรามักจะใช้หมวกขาวตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่กาลัง
จะเกิดขึ้น แต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอนท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทาการประเมิน
อย่างเช่นข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ของเราเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่
หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึงการตัดสินใจด้วยความโกรธ โทสะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอก
ความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่การ
แสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู้ โดยฉับพลัน นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคย
เข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ ๆ ก็เกิดเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งการตระหนักรู้แบบนี้จะทาให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด ความคิด
ความเข้ า ใจในสถานการณ์ โ ดยทั น ที เป็ น ผลจาการใคร่ ค รวญอั น ซั บ ซ้ อ นที่ มี พื้ น ฐานจาก
ประสบการณ์ เป็นการตัดสินใจที่ไม่อาจให้รายละเอียดหรืออธิบายได้ด้วยคาพูด เช่นเวลาที่คุณจา
เพื่อนคนหนึ่งได้ คุณก็จาได้ในทันที
หมวกสีดา (Black Hat) หมายถึงการตัดสินใจด้วยแนวคิดที่เป็นลบ มองโลกในแง่ร้าย
หมวกสีดา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดา
ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเราจาการเสียเงิน
และพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทาอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญาและผิดกฎหมาย หมวกสีดา เป็น
หมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการวิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบ

เป็นเหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น
ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเองและของผู้อื่นด้วย
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หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึงการตัดสินใจด้วยการคิดในทางบวก คิดทางที่ได้
ประโยชน์ หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การ
มองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทาให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็น
การเปิ ด โอกาสให้ พั ฒ นาและสร้ างสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ความคิ ด เชิ ง ลบอาจป้ อ งกั น เราจากความ
ผิดพลาด ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัย
ใคร่รู้ ความสุข ความต้องการและความกระหายที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นหรือไม่เป็นตัวแทนของ
การแสงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึงการตัดสินใจที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆหมายถึง ความคิด
นอกกรอบที่มีความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกาหนดจากระบบความคิดของประสบการณ์ดั้งเดิมและความคิด
นอกกรอบนั้นจะอาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่
ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใหม่ ๆ ซึ่ งเปรีย บเสมื อ นต้ น ไม้ที่ให้ค วามสดชื่ น ผู้ บริ ห ารจะใช้ ห มวกสี นี้เมื่ อ มีค วามคิ ด ใหม่ ๆ
แตกต่างจากแนวทางเดิม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับการปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนา
หมวกสีฟ้า (Blue Hat) หมายถึงการตัดสินใจในภาพรวมกว้างทั้งหมดทุกสีรวมกัน ประเมิน
ถึงผลลัพท์ หมายถึง การควบคุมและการบริหารกระบวนการ การคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

เรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดาเนินการที่มี
ขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน้าเงิน หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระบบระเบียบที่ดีและถูกต้องหมวกสีน้าเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทาหน้าที่ควบคุมบทบาท
ของสมาชิก ควบคุมการดาเนินการประชุม การอภิปราย การทางาน ควบคุมการใช้กระบวนการ
คิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถสวมหมวกสีน้า
เงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน้าได้เช่นกันเป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมดหรือมุมมอง
ในทางกว้างที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งซึ่งเปรียบเหมือนท้องฟ้า ผู้บริหารที่ใช้หมวกนี้จะต้องอาศัย
ประสบการณ์เป็นอย่างมาก
การตัดสินใจในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน Decision Making in Today’s Environment
สภาพแวดล้อมขององค์การในปัจจุบัน
ต้องการการเปลี่ยนแปลงมากโดยการใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ มีการปฏิรูปการทางาน การปรับโครงสร้าง
การทางาน การรวมกัน การลดขนาดองค์การ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกลุ่มเป้าหมายทางการ
ตลาดกลุ่มใหม่

การตัดสินใจโดยผู้บริหาร Decisions made by leaders
มีขอบเขตกว้างกว่า มีความสลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลต่าง ๆ มาก
จะต้องกระทาอย่างรวดเร็ว
มีความแน่นอนของสภาพแวดล้อมน้อยมากและมีความชัดเจนในผลลัพท์น้อย
ต้องการความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องมากในการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า Nonprogrammed Decision Making
Process
ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมากจากบุคคลหลายฝ่าย
ต้องการเวลาและการสร้างความเชื่อถือในการทาให้ผู้อื่นเชื่อถือและยอมตามการตัดสินใจนั้น
ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพและทันสมัยบนพื้นฐานการตัดสินใจ
ต้องการความร่วมมือและคาแนะนาจากทีมงาน

ที่มา ดัดแปลงจาก John P.Kotter, Leading Changes ,1996, pp.56.
โดยปรกติผู้ตัดสินใจมักเผชิญกับสถานการณ์ของการตัดสินใจในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
1. การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่แน่นอน Certainty Decision Making
2. การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์เสี่ยง Risk Decision Making
3. การตัดสินใจภายในสภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน Uncertainty Decision Making
4. การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้ง การตัดสินใจในแต่ละลักษณะมีความแตกต่างกัน
ทาให้กระบวนการตัดสินใจที่นามาใช้แตกต่างกับเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา และความ
ยากง่ายของปัญหา และความยากง่ายของปัญหา
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process)
การตัดสินใจมีลักษณะเป็นกระบวนการการตัดสินใจต้องการความละเอียดอ่อนความมีเหตุ
มีผล และความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ตัดสินใจต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งด้านความรู้ และ
ประสบการณ์ หลักการณ์ และทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจมี
ความสาคัญต่อคุณภาพการตัดสินใจไม่น้อย
สตีเฟน พี. รอบบินส์ (Stephen P.Robbins) ได้อธิบายถึงกระบวนการของการ
ตัดสินใจไว้ด้วยกัน 5 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดปัญหา
2. การกาหนดมาตรการสาหรับใช้ในการตัดสินใจ เป็นการระบุถึงลักษณะหรือปัจจัย
ต่างๆ ที่จะต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจ
3. ลาดับความสาคัญของมาตรการหรือปัจจัยที่กาหนดไว้ว่าอะไรมีความสาคัญมากที่สุด
และเรียงลาดับกันไว้ และถ้าเป็นไปได้ควรมีน้าหนักค่าคะแนนในแต่ละปัจจัยด้วยจะยิ่งทาให้การ
ตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4. การกาหนดทางเลือกที่พอมีความเป็นไปได้ เมื่อมีทางเลือกแล้วขั้นต่อไปเป็นการประ
เมินแต่ละทางเลือกว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร
5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

นอกจากกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวแล้ว แกรี่ เดสสเลอร์ (Gary Dessler) ได้กล่าวถึง
การตัดสินใจไว้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การระบุปัญหา เริ่มต้นด้วยผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่าง
ถู ก ต้ อ งแล้ ง จึ ง จะสามารถด าเนิ น การตามขั้ น ตอนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งถ้ า ก าหนดปั ญ หาผิ ด พลาด
ขั้นตอนต่อ ๆ ไปก็ย่อมผิดพลาดตามมาด้วย
2. การพัฒนาทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทางเลือกหลาย
ทางในแต่ละทางเลือกจะต้องมีคุณภาพที่สามารถนามาปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้
3. การวิเคราะห์ทางเลือก หมายถึง เมื่อมีทางเลือกหลายทางแล้วขั้นตอนนี้เป็นการ
วิเคราะห์ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางโดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
(Break even analysis)
4. การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดภายหลังจากได้วิเคราะห์อย่าง
ละเอียดแล้วจึงจะทาการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
กระบวนการตัดสินใจมีหลายแนวทางมีความคล้ายคลึงกันและผลของการตัดสินใจ
เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้ตัดสินใจจะใช้แนวทางใดในการตัดสินใจก็ตามหากตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและ
ความถูกต้องของการวิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีคุณภาพมากขึ้น
การตัดสินใจระบบเปิด (Opened decision system) เป็นการตัดสินใจแบบหนึ่ง
ที่มีความสาคัญต่อผู้บริหารที่ตัดสินใจ ในสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เช่น การคานึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ เช่น สภาวะ
ความต้ อ งการของสั ง คม สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิ จ สถานการณ์ทางการเมื อ ง กฏหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ การคานึงถึงคู่แข่งขัน ที่ต้องคานึงถึงก่อนการตัดสินใจ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เศรษฐกิจ

ตัวบุคคลใน
องค์การ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
พนักงาน

กลุ่มต่าง ๆ ในองค์การ
- คณะกรรมการบริ หาร
- ผูแ้ ทนแรงงาน กลุ่ม
พนักงาน
กลุ่มผูบ้ ริ หาร
- กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ

ลักษณะการตัดสิ นใจ
ของผูน้ า เช่น
ตัดสิ นใจแบบรวดเร็ ว
ฉับพลันทันที
ตัดสิ นใจแบบเชื่องช้า
องค์กร

สังคม

ลักษณะและนิสยั
ส่วนตัวของผูต้ ดั สิ น
ใน พื้นฐานเดิม
และประสบการณ์ที
ปรึ กษาใกล้ชิด

การตัดสินใจทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้บริหารต้องคานึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ลักษณะของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ (decision problem) อาจประกอบด้วยความ
สลับซับซ้อนของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา
2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ (decision
environment)
ได้แก่
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
3. คุณลักษณะของผู้ตัดสินใจ (Characteristic of the decision maker) ได้แก่
อุปนิสัยประสบการณ์ แนวความคิดของผู้ตัดสินใจ ความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการบริห าร(Process of Administration)
และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร จะต้องกระทาจึงเป็นการเกี่ยวข้องอยู่กับการอานวยการโดยตรง
เพราะการตัดสินใจเป็นจุดสาคัญใน การที่จะอานวยการให้การบริหารดาเนินไปตามแผนงานและ
เป้ า หมายที่ ก าหนดใว้ นอกจากนี้ ในการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ จะต้ อ ง ค านึ ง ถึ ง ข้ อ จ ากั ด และ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย
ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ หรือการวินิจฉัย หมายถึง การเลือก
ดาเนินการที่เห็นว่าดีที่สุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ต้องการและในการใช้เหตุผลที่หามาได้จาก การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกเอาทางแก้อัน
ใดอันหนึ่งนั้นจะไม่ทาให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอีก
ความสามารถในการหาทางเลือก จึงเป็นจุดสาคัญของการแก้ปัญหาอีกจุดหนึ่ง บาง
ปัญหาเราอาจมองเห็นทางเลือกได้ชัดเจน แต่ในหลาย ๆ ปัญหาเราจะพบว่ามีทางเลือกหลายทาง
และแต่ ละทางเลือ กก็ จะมีทั้งผลดีแ ละผลเสี ยแตกต่า งกั น ดัง นั้นแนวทางส าหรับ การตั ดสิ นใจ
ประกอบด้วย

1. ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่า จะต้องการให้เกิดสภาพที่ต้องการในลักษณะอย่างไร อยู่ใน
วิสัย หรือไม่ที่จะแก้ไขให้คืนกลับ ไปสู่สภาพก่ อนเกิดปัญหาโดยสมบูรณ์ หากไม่สามารถทาได้จะ
แก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
2. พยายามระดมหาทางเลือกหลาย ๆ ทางจะโดยการขอความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง หรือขอ
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
3. วิเคราะห์ทางเลือกหรือชั่งน้าหนักทางเลือกเหล่านั้น เพื่อประเมินดูว่าทางเลือกใดจะทาให้
เกิดภาวะที่ต้องการมากที่สุดหรือเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีความแน่ใจมากพอสมควรว่าจะไม่ทาให้
เกิดปัญหาแทรกซ้อนหนักขึ้นกว่าเดิม โดยการพิจารณาข้อเสียของแต่ละทางเลือกประกอบกันไป
ด้วย
4. เมื่อตัดสินใจทางเลือกแล้วต้องวางแผนดาเนินการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ติดตามผลและประเมินการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอื่น
ใดเกิดขึ้นมาอีก หรือไม่เกิดผลกระทบจากการแก้ปัญหานั้น
แบบของการตัดสินใจ
นักวิชาการได้แบ่งการตัดสินใจได้ 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 แบ่งออกได้ 2 แบบ
1. การตัด สิ นใจโดยใช้ส ามัญ ส านึก ประสบการณ์ และความรู้สึ ก ต่า ง ๆ เป็น การ
ตัดสินใจตามแนวทางการบริหารแบบเก่า ๆ ที่ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง
2. การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล เป็นการตัดสิ นใจที่มีหลักการใช้เหตุและผลทาให้ผล
การตัดสินใจมีความเหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากได้มีการใช้การวิเคราะห์ตัวเลขเชิง
ปริมาณเป็นเครื่องชี้วัดจะช่วยให้ผลการตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นมิใช่เป็นการคาดคิดเองแต่มี
ตัวเลขชี้บอกและวัดได้ในเชิงปริมาณ
ลักษณะที่ 2 แบ่งออกได้ 2 แบบ
1. การตัดสินใจที่ได้มีการตระเตรียมมาก่อนล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจที่มีการเตรียม
ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อการตัดสินใจ เตรียมการเจรจาต่อรองไว้ก่อน
2. การตัดสินใจที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างปัจจุบันทันด่วนไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนในการตัดสินใจ (Process in Decision - Making)
ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งก็สามารถปฏิบัติได้สาเร็จบรรลุเป้าหมายและ
บางครั้งก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เหตุที่ไม่สาเร็จตามเป้าหมายนั้นมี ปัจจัยหลายประการและ
ปัจจั ยต่า ง ๆ นั้ นคือ ปัญหาซึ่ งจะต้องทาการตัดสิ นใจเลื อกปฏิบั ติเพื่ อแก้ปัญ หานั้ น ๆ ดั งนั้ น
ขั้นตอนของการตัดสินใจจึงมีกระบวนการดังนี้
1. มีสภาวะของปัญหาเกิดขึ้น
2. ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบสาเหตุ
3. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ
4. ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด
ดั ง นั้ น ในเรื่ อ งการตั ด สิ น ใจจึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเสี ย ก่ อ น แล้ ว จึ ง จะท าการตั ด สิ น ใจ
ดังแผนภูมิต่อไปนี้

1.

สภาวะของปัญหาหรือ เรื่องที่กาลังพิจารณาหาทางแก้ไข

2.

ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุ

3.

สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้

4.

ค้นหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะแก้ไขสาเหตุของปัญหา

5.

ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด

ข้อ 1 - 3 คือ ภาวะการวิเคราะห์ปัญหา ข้อ 4 - 5 คือ ภาวะการตัดสินใจ
1.

มีภาวะของปัญหาเกิดขึ้น

ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เกิดขึ้นจริง ๆ กับสภาวะที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือสิ่งที่
ควรจะเป็น
ปัญหา คือ การที่กิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
องค์ประกอบของปัญหา
1. มีมาตรฐานหรือเป้าหมายที่แน่นอน
2. มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
3. มีการหันเหออกจากวิถีทางที่ควรจะเป็น
4. ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบสาเหตุ
2 การวิเคราะห์ปัญหาเป็น เรื่อ งของการแยก หรื อพิจ ารณาถึง เป้า หมายที่มี การ
เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานหรือมีการหันเหออกจากวิถีทางที่ควรจะเป็นและการพิจารณา
ปัญหานั้นจะต้องสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ การวิเคราะห์ปัญหามี 2 อย่างคือ การ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน
เป็นการพิจารณาปัญหาในลักษณะนึกคิดเอาเองไม่มีระเบียบแบบแผนที่ แน่นอน วิธีนี้อาจ
พลาดได้ง่าย และหากพบปัญหาใหม่ ๆที่ไม่เคยพบมาก่อนมักจะใช้เวลานานและอาจวิเคราะห์
ปัญหาออกมาผิดได้และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วก็ลืมและไม่ทราบว่าตอนที่คิดแก้ปัญหานั้น
คิดอย่างไร มีเหตุผลอะไรจึงได้ตัดสินใจทาไปอย่างนั้น
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนนั้นก็ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และ
การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical thinking) เช่นเดียวกัน แต่ว่าดาเนินไปตามขั้นตอน อย่างมี
ระเบียบแบบแผน
3.

คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง

ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้นเราจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียก่อนซึ่ง
กระทาได้โดยการวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาของแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันเพราะแตกต่างกันในสภาพ
ขนาด นโยบาย เป้าหมาย วิธีด าเนิน งานของกิจการ สิ่งแวดล้ อมภายในองค์ การ และสิ ง
แวดล้อมภายนอกองค์การ ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในการแก้ปัญหาใหม่

ๆ ถึงแม้ว่าจะพบสาเหตุแล้วก็ตามบางครั้งก็ไม่อาจจะสามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้โดยง่ายเท่าไรนัก
บางทีคิดวิธีแก้ไขได้ก็ติดขัดด้วยอุปสรรคบางประการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
4.

การตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว บางครั้งผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายสิ่งโดยอาศัย
ความพอใจเป็นหลักบ้าง ใช้ราคาเป็นหลัก บ้างใช้ความนิยมของคนทั่วไปเป็นแนวทางบ้าง ฯลฯ
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือวงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบ
ความต้ อ งการอย่ างเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ จ ะต้ อ งดู ด้ ว ยว่ า ถ้ า เลื อ กอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แล้ ว สิ่ ง นั้ น จะให้
ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่น ๆ จริงหรือไม่ และจะมีผลเสียประการใดตามมา การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
นั้น ถ้าจะให้ดีมีระบบ ต้องสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือกนั้นออกมาเป็ นตัวเลขให้ได้ถึงแม้ว่า
สิ่งนั้นจะเป็นของที่วัด ได้ หรือวัดค่าไม่ได้ก็ ตามตัว เลขที่ใ ช้เปรีย บเทียบนั้นอาจเป็นรูป คะแนน
น้าหนัก หรือจานวนเงิน จานวนหน่วย ซึ่งมีการชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อนามาพิจารณา
ข้อควรคานึงถึงในการตัดสินใจ
อุปสรรคในการตัดสินใจนั้น อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น
1. การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะต้องคานึงถึงตัวบทกฏหมาย ระเบียบ และประเพณีตลอด
จนศีลธรรมอันดีงาม
2. การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะต้องคานึงถึงทรัพยากรทางการบริหาร
3. การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะต้องคานึงถึงเวลา
4. การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะต้องคานึงถึงข้อผูกพันหรือคามั่นสัญญาในครั้งก่อนๆ
5. การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ข้อจากัดของการตัดสินใจของผู้นา Constraints on Leader Decision Making
ข้ อจำกัดที่มเี หตุผลเช่น
เวลำ, ข้ อมูล, ควำมสำมำรถ, ทรัพยำกร
ที่มีจำกัด
ข้ อจำกัดส่วนบุคคลเช่น
สไตล์กำรตัดสินใจ
อำรมณ์และควำมต้ องกำร
ได้ รับกำรยกย่องยอมรับ

ทำงเลือกในกำรตัดสินใจเช่น
กำรค้ นหำทำงเลือกทีใ่ ห้ ผลลัพท์
ที่ดีที่สดุ

ข้ อจำกัดขององค์กำรเช่น
จริ ยธรรม, กำรสนับสนันจำกผู้อื่น,
โครงสร้ ำงองค์กำร, ควำมร่วมมือ และ
ควำมเห็นพ้ องต้ องกัน

ที่มา ดัดแปลงจาก Irving L.Janis, Crucial Decision, 1990.
ปัจจัยที่สาคัญของการตัดสินใจ
ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย

บรรทัดฐานและจริยธรรม
พื้นที่การยอมรับการตัดสินใจ

บรรทัดฐานของสังคม
อย่างไม่เป็นทางการ

กฎระเบียบและนโยบายที่เป็นทางการ

การตัดสินใจขององค์การขึ้นอยู่กับบุคคลหลายฝ่ายที่บางครั้งไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วย
บุคคลเพียงคนเดีย ว เพราะเกี่ยวข้อ งกับบุคคลหลายแผนก ความคิดเห็นแตกต่างกันมากมาย
บางครั้งต้องมีการรวมกันเพิ่มการตัดสินใจที่เพิ่มมากขึ้น การเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคือการ
พิจารณาลาดับขั้นตอนของการตัดสินใจตามกระบวนการตัดสินใจ การพิจารณาสภาพแวดล้อม
การตัดสินใจแบบนี้เน้นที่ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ การรวมอานาจการตัดสินใจเป็นสิ่งที่อาจ
ทาให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจน้อยและขาดความคิดเห็นจาก
บุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีผลประโยชน์มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและค่านิยมที่แตกต่างกัน
ความไม่เห็นด้วยทาให้เกิดความขัดแย้ง ในผลประโยชน์ ดังนั้นผู้บริหารควรทาความร่วมมือกันใน
การตัดสินใจ

การสร้างความร่วมมือ Coalition Building
การสร้างความร่วมมือหมายถึงการสร้างความตกลงสาหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน การ
ร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและลาดับความสาคัญของปัญหา
บุคคลจากสายงานแผนกต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มภายนอก มีความเห็นพ้องต้องกันในการ
ตัดสินใจ ความร่วมมือกันเกิดขึ้นเพื่อให้มีการพิจารณาปัญหาร่วมกันและสร้างความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน และทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย การตัดสินใจนับว่าเป็นเรื่องสาคัญ
ส าหรั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ สู ง ขององค์ ก ร ถ้ า มองในแง่ ก ารตั ด สิ น ใจแล้ ว อาจแบ่ ง
ผู้บังคับบัญชาออกได้ 2 ประเภท คือ
1. ผู้บังคับบัญชาที่กล้าในการตัดสินใจ และกล้าที่จะยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจนั้น
2. ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่กล้ารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของตน
การตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญและแสดงออกถึงความสามารถของผู้ บริหาร ผู้บริหารบางคน
ได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้นาบางคนได้รับคาติเตียนว่าเป็นผู้ไม่กล้าตัดสินใจ และสั่ง
การแบบทาไปเฉพาะวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น ความสาคัญของการตัดสินใจของผู้ บริหารมีผลกระทบต่อ
บุคคลจานวนมาก หากผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้องและได้รับการยอมรับย่อมได้รับการยกย่องและ
ยอมรับเป็นอย่างมาก การตัดสินใจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดาเนินการทุกอย่างในองค์การ ความสาเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์การขึ้ นอยู่กับการตัดสินใจของนักบริหารหรือผู้รับผิดชอบในองค์การนั้น ๆ
ทัง้ สิ้น
สาเหตุของความผิดพลาดของการตัดสินใจ การตัดสินใจบางครั้งอาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ดี
ที่สุด ขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความผิดพลาดได้แก่
1 การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลที่ดี หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ
2 การตัดสินใจที่มีเวลาจากัด หรือเร่งรีบขาดความระมัดระวัง
3 การตัดสินใจที่มีอิทธิพลอื่นเข้าครอบงา
4 การตัดสินใจบนความรู้สึก อารมณ์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

ระบบสนับสนุการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบย่อยในระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการโดยที่ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจช่วยผู้บริหารให้สามารถตัดสินใจ
ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการ
ตัดสินใจในด้านการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตัวแบบภายใต้ซอฟท์แวร์ ระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเป็ น การประสานการท างานระหว่ า งบุ ค ลากรกั บ เทคโนโลยี ท างด้ า น
ซอฟท์แวร์โดยเป็นการกระทาโต้ตอบกันเพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เพื่อหาคาตอบที่ง่ายมีนักวิเคราะห์มีการออกแบบเพื่ อนา
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ
Scott Morton (1971) กล่าวว่า “DSS เป็นระบบที่สามารถทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์
ซึ่ง คอมพิวเตอร์นี้จะช่วยทาให้ผู้บริหารสามารถนาข้อมูล และแบบจาลองต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
เพื่อการแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างได้”
Keen & Scott Morton (1979) “DSS เป็นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากร
สมองของมนุษย์ให้ทางานร่วมกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพ
ของการตัดสินใจให้ดีที่สุด กล่าวคือ DSS เป็นระบบ ระบบหนึ่งที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือ
และให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคลผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจสามารถจัดการกับปัญหากึ่งโครงสร้าง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”
ลักษณะและความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
1. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง
2. สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริหารทุกระดับ
3. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว
4. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ทั้งปัญหาแบบเกี่ยวพันและ/หรือปัญหาต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจได้
6. สนั บ สนุ น กระบวนการและรู ป แบบการตั ด สิ น ใจที่ มี ค วามหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7. มีความยืดหยุ่นสูง
8. ใช้งานง่าย
9. ในการพัฒนาจะเน้นหนักในการทางานที่สาเร็จตามเป้าหมายมากกว่า

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
10. มีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่ทาหน้าที่แทนผู้ตัดสินใจ
11. ระบบที่มีความซับซ้อน ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
12. เป็นระบบที่ใช้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจด้วยแบบจาลองต่าง ๆ ระบบจึง
ต้องสามารถสร้างแบบจาลอง เพื่อทดสอบป้อนค่าตัวแปร และเปลี่ยนค่าไปเรื่อย ๆ
เพื่อสร้างทางเลือกต่าง ๆ
13. สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลได้หลากหลาย
ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการทางานส่วนบุคคล โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องมากขึ้น ยังสามารถช่วยแก้ปัญหากึ่งโครงสร้าง และปัญหาไม่มีโครงสร้างได้อี ก
ด้วย
3. ช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร DSS ที่ทางานในลักษณะ Groupware
ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถท าการปรึ ก ษา ประชุ ม และเรี ย กใช้ ส ามารถสนเทศเพื่ อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจผ่ า นเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ท าให้ ส ะดวก
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกหัด เมื่อใช้งานบ่อย ๆ
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม องค์ ก ร เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจถู ก ต้ อ งท าให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จาแนกตามผลลัพท์ที่ได้ดังนี้
1. ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis System) เป็นระบบที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
หลายฐานข้อมูล
3. ระบบแบบจานองทางด้านการบัญชี (Accounting Model) ใช้งานด้านการวางแผน
และการจัดทางบประมาณ โดยคานวณข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพท์โดยใช้ข้อกาหนดทางบัญชี
4. ระบบแบบจาลองการนาเสนอ เป็นแบบจาลองที่ใช้ในการทานายผลลัพท์จากการ
ตัดสินใจ

5. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Optimization System) เป็นระบบที่ทา
การคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคานวณทางคณิตศาสตร์และช่วยกาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด
6. ระบบการให้คาแนะนา (Suggestion System) เป็นการให้คาแนะนาจากการพิจารณา
แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุ ควรใช้กับการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างสูง
การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึงการตัดสินใจที่ทาให้เกิดแรงกดดัน
เป็นสองฝ่ายหรือมากกว่า ความขัดแย้งนั้นอาจเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นการตัดสินใจที่ทา
ได้ยากเพราะผลจากการตัดสินใจทาให้ฝ่ายหนึ่งพอใจ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเสมอ ผู้บริหารควร
ตัดสินใจ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดหรืออาจประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายได้ อย่างลงตัว
หรือเกิดความไม่พอใจให้น้อยที่สุด
การตัดสินใจรูปแบบใหม่ (New Style of decision making)
รูปแบบใหม่ทางการตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทาได้โดยการพิจารณาดังนี้
1. การได้ประโยชน์สูงสุด (Maximize) หมายถึงเป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นไป
ได้มากที่สุด ให้ผลในทางบวกมากที่สุด และให้ผลในทางลบน้อยที่สุด ผลของทางเลือกทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและค่าใช้จ่ายต่าสุด หรือมีผลตอบแทนที่ได้กลับมามากกว่า
2. ความพอใจสูงสุด (Satisfice) หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดทาให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ บางครั้งการเลือกทางเลือกแบบ maximize อาจทาได้มีการ
ยอมรับน้อย แต่ทางเลือกแบบ 2. satisfice มีผู้ยอมรับเห็นพ้องต้องกันมากกว่า
3 ทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Optimizing) หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ทาให้
บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทาให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ
เป้าหมาย (The best balance among multiple goals)
สรุป
กระบวนการตั ด สิ น ใจถื อ เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง อั น น าไปสู่ ก ารวางแผนทางการบริ ห ารการ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพทาให้การบริหารในหน่วยงานนั้นเจริญก้าวหน้า โดยผู้ตัดสินใจกระทาด้วย
ความระมัดระวังเพื่อให้ผลของการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้มากที่สุด มีผลกระทบ
น้อยที่สุดโดยคานึงถึงทางเลือกต่าง ๆ ที่นามาวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อหาข้อดีข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกจนกระทั่งเลือดทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาศัยข้อมูลเพียงพอและระยะเวลาในการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ ผู้บริหารอาจใช้เทคนิคในการตัดสินใจในเชิงปริมาณเข้าข่ายให้การตัดสินใจถูต้องยิ่งขึ้น

โดยการพิจ ารณาจากข้ อ มูล ตัว เลขต่ าง ๆ การค านวณหาค่า ตัว เลขที่ ชี้ บอกถึ งการตัด สิน ใจได้
เรียกว่า วิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) และปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาที่ไม่
อาจวัดเป็นตัวเลขได้ผู้ตัดสินใจต้องใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งประสบการณ์ในอดีต
ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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