
  

วิชาการบริหารการตัดสินใจ  
วัตถุประสงคการเรียนรู(อักษรตัวหนาขนาด 16) 
1...เพ่ือใหผูศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางมีหลักการท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการตัดสินใจ 
3.. เพ่ือเขาใจแนวความคิดทฤษฎีการตัดสินใจ  

เนื้อหา  
 

การตัดสินใจ (Decision Making)  

 

   การตัดสินใจทางการบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผน  ที่ตองการการตัดสินใจ กอนท่ีจะ
มีการกําหนดแผนการตาง ๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติ  การตัดสินใจเก่ียวของกับการเลือก  หรือไม เลือกอนุมัติ หรือไม
อนุมัติการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ  หรือการกําหนดกฏเกณฑตาง ๆเพื่อยึดถือปฏิบัติ  
 การตัดสินใจ  (Decision  Making)  หมายถึง  การเลือกท่ีตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
นําไปสูผลลัพทท่ีนาพอใจ ไมกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังเปนการตัดสินใจอยางมีคุณภาพ  และเปนท่ี
ยอมรับของฝายตาง ๆ และท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของตาง ๆ  
 
กลยุทธการตัดสินใจ 
 
ผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ ควรมีกลยุทธท่ีใชสําหรับเปนหลักในการตัดสินใจโดย 
เลือกวิธีการตัดสินใจอยางมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณปจจุบัน สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอปญหา   
สภาพความเปนจริงศักยภาพของปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2. ผูบริหารยอมรับวาปญหาท่ีตองตัดสินใจ  เปนปญหาท่ีแทจริงมิใชผลกระทบหรือผลขางเคียงของ
ปญหา  การระบุปญหาใหชัดเจน  การระบุถึงสาเหตุของปญหา 
 3. ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปญหา  การคนหาปญหาตามแนวทาง
ตาง ๆ  ท่ีมีมากกวาหนึ่งหรือสองแนวทาง 
 4. ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีนาจะเหมาะสมท่ีสุด  เปนท่ียอมรับมากท่ีสุด  มีความ
เปนไปไดมากท่ีสุดอันจะนําไปสูความรวมมือเปนอยางดี 

 

  ลักษณะการตัดสินใจทางการบริหาร  

 (Characteristics of managerial decisions) 

 

 การตัดสินใจของผูบริหารมีความสําคัญตอวิถีขององคการดังนั้นผูบริหารเผชิญกับปญหาหลายอยาง
ในการทํางาน ลักษณะของการตัดสินใจของผูบริหารประกอบดวยแรงกดดันหลายดานเชน การตัดสินใจท่ี



ขาดโครงสรางของการตัดสินใจท่ีชัดเจน (Lack of structure) การเผชิญกับความเสี่ยง (Uncertainty and 
risk)  และความขัดแยง (Conflict) ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังการตัดสินใจ 

 

การขาดโครงสรางการตัดสินใจ (Lack of structure) หมายถึง การตัดสินใจในงานประจําและงานท่ี
มีรูปแบบอยูแลวก็จะมีกฎเกณฑกําหนดไว เรียกวาการตัดสินใจท่ีมีการกําหนดไวลวงหนาแลว 
(Programmed decisions) เชนมีกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายชี้ชัดอยูแลวทําใหตัดสินใจไดเลยวาควรทํา
อยางไร หรือตัดสินใจอยางไรและพิจารณาไดงายกวา  สวนการตัดสินใจท่ีทําใหผูบริหารเผชิญกับปญหาตาง 
ๆ คือการตัดสินใจท่ีไมไดมีกฎเกณฑหรือขอบังคับขาดโครงสรางการตัดสินใจ  ขาด นโยบายท่ีชัดเจน   ทํา
ใหการตัดสินใจทําไดยากและสลับซับซอนเพราะมีผลลัพทท่ีอาจเกิดข้ึนได 
หลายทาง เรียกวา (Nonprogrammed decision)  

 

การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน (Uncertainty and risk) หมายถึง  การ 
ตัดสินใจไมมีขอมูลท่ีแนนอนไมอาจคาดคะเนไดไมสามารถประมาณการท่ีแนนอนได   สวนการ 
ตัดสินใจภายใตความเสี่ยง  หมายถึง  การตองตัดสินใจภายใตเง่ือนไขของความเสี่ยง  ถาหากการ 
คาดคะเนไวถูกตองก็จะทําใหการตัดสินใจครั้งนั้นสําเร็จดวยดี    แตถาหากผิดพลาดก็จะทําให 
เสียหายได    ผูบริหารจึงนิยมท่ีจะบริหารความเสี่ยงหรือเรียกวา (Manage risk)  หมายถึง  การทําให 
ไมตองเสี่ยงมากท้ังหมด หากสูญเสียก็สูญเสียนอยโดยการเขาควบคุมความไมแนนอนบางอยางไว 

 

 การตัดสินใจภายใตความขัดแยง (Conflict) หมายถึงการตัดสินใจท่ีทําใหเกิดแรงกดดันเปนสองฝาย
หรือมากกวา ความขัดแยงนั้นอาจเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล เปนการตัดสินใจท่ีทําไดยากเพราะผลจาก
การตัดสินใจทําใหฝายหนึ่งพอใจ  แตอีกฝายหนึ่งไมพอใจเสมอ   ผูบริหารควรตัดสินใจ 
ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงนอยท่ีสุดหรืออาจประนีประนอมกันท้ังสองฝายไดอยางลงตัว  หรือเกิดความไม
พอใจใหนอยท่ีสุด 

 

ความสําคัญของการตัดสินใจของผูบริหาร 
การตัดสินใจของผูบริหารมีความสําคัญกวาการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานเพราะ เหตุผลดังนี้ 
1. การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงมีผลกวางและรุนแรงกวาการตัดสินใจของผูบริหารในระดับ  
ต่ํากวา  
2.   การตัดสินใจของผูบริหารมีผลกระทบตอการดําเนินงาน  การปฏิบัติหนาท่ีของฝายตาง ๆ  
ทุกระดับหนาท่ีและตัวบุคคล 
3.  การตัดสินใจของผูบริหารมีผลกระทบตอสังคม  และสภาพแวดลอมภายในองคการและวิถีชีวิต  
ของพนกังาน 
4.  การตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอภายนอกองคกร  เชนในดานของภาพพจนขององคการ  
ทัศนคติท่ีบุคคลภายนอกมีตอองคการ 
 
 



 
 
สถานการณของการตัดสินใจ  
 
 ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ  เพราะเปนผูตัดสินใจในปญหาหรือการดําเนินงาน   ตาง  ๆ อยู
ตลอดเวลา  ผูบริหารจะเผชิญกับสถานการณในการตัดสินใจท่ีแตกตางกันไป  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 
 1. สถานการณตัดสินใจภายใตความแนนอน  (Certainty  Decision – Making) 
 2. สถานการณตัดสินใจภายใตความไมแนนอน  (Uncertainty  Decision – Making) 
  3. สถานการณตัดสินใจภายในความเสี่ยง   (Risk  Decision – Making) 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 
        1.   วัฒนธรรมและความเชื่อถือของบุคคล  (Belief) 
   2.   ประสบการณและการรับรูในอดีต   (Experience) 

  3. อคติและความลําเอียง  (Bias)          
 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวางแผนและตัดสินใจ 
 การพยากรณเชิงปริมาณตัวเลขในเชิงปริมาณ   (Quantitative  Forecasting)  เปนวิธีการทาง
คณิตศาสตรชวยในการวิเคราะหตัวเลข  สถิติ  รายงานทางการเงิน  เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล  
และมีตัวเลขยืนยันการวิเคราะหตัวเลขในอดีตจะชวยใหการตัดสินใจผิดพลาดนอยลงนอกจากการใชแนวคิดใน
เชิงปริมาณชวยในการวางแผนตัดสินใจแลวการใชประสบการณในอดีตท่ีผานมาเปนเครื่องนําทางการตัดสินใจ
จะชวยใหหลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไดรวมท้ังการตัดสินใจอยางมีหลักการตามแนวคิดทางวิชาการ เชน 
การแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวของโดยเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันมีความเชื่อถือได และเพียงพอตอการตัดสินใจ  การ
พิจารณาทางเลือกหลาย ๆทางเพ่ือใหเกิดแนวความคิดกวางขวางอาจจะโดยการระดมสมอง  (Brain  
Storming)   หรือ  การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) การพิจารณาเปรียบเทียบขอ ดี
ขอเสียความไดประโยชน  การเสียประโยชนจากทางเลือกตาง ๆ แลวจึงทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

 

ข้ันตอนการตัดสินใจ  (The Stage of decision making) 

 

 ข้ันตอนการตัดสินใจข้ันแรกคือการระบุปญหา (Identifying and diagnosing the problem) ข้ันท่ี
สองคือการคนหาทางเลือก  (Generating alternative solutions)  ข้ันท่ีสามคือการประเมินทางเลือกแต
ละทาง (Evaluating alternative) และข้ันท่ีสี่คือทําการเลือก (Making the choice)  และข้ันท่ีหาคือการ
นําไปปฏิบัติ (Implementing the decision)  ข้ันตอนสุดทายคือการประเมินผลทางเลือก (Evaluating 
the decision)    ข้ันตอนการตัดสินใจทําใหการแกปญหามีความถูกตองมากข้ึนตาม 
ข้ันตอนตอไปนี้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงข้ันตอนการตัดสินใจ 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 ในการระบุปญหาเพ่ือทําการตัดสินใจเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ ใน
ข้ันตอนนี้ผูบริหารควรพิจารณาสถานการณในปจจุบัน และสิ่งท่ีตองการ รวมท้ังการเปรียบเทียบการกระทํา
ในอดีต ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคตเพ่ือเปนเครื่องมือในการวางแผนและการพยากรณสําหรับ
อนาคตวาควรทําอยางไร การตระหนักในปญหาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริง อาจ
มีการตั้งคําถามท่ีใชในการตัดสินใจท่ีอาจเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การคนหาทางเลือก หมายถึงหลังจากการพิจารณาปญหาแลว ผูบริหารพยายามคิดหา
แนวทางในการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวย การคนหาทางเลือก 2 แนวทางคือ  

 1. การคนหาทางเลือกจากปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงชัดเจนอยูแลว (Custom-made solutions) การ
ตัดสินใจนี้ตองการความคิดริเริ่มใหม ๆ หมายถึงการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดใหมและผลท่ีได
แปลกใหม 

 2. การคนหาทางเลือกท่ีไดมีแนวทางไวกอนแลว (Ready-made solutions) ผูบริหารดําเนินตาม
แนวทางนั้นไดเลยเพราะในอดีตเคยมีปญหาอยางนี้เกิดข้ึนมาแลว  

การกําหนดปญหาวิเคราะหปญหา  
Identifying and diagnosing the problem 

การคนหาทางเลือก 
Generating alternative solution 

การวิเคราะหทางเลอืก 
Evaluating alternatives 

การเลือกทางเลือก 
Making the choice 

การนําไปปฏิบัติ 
Implementing the decision 

การประเมินผลการตัดสินใจ 
Evaluating the decision 



ขั้นตอนการ 
ตัดสินใจ 
เฉพาะเรือ่ง 

ขั้นตอน 
การตัดสินใจ 

ทั่วไป 

 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก หมายถึงการพิจารณาผลดีผลเสียของทางเลือกแตละ
ทางเลือกการพยากรณผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกตาง ๆ แลวพิจารณาโดยการตอบคําถามวา 
ขอมูลรายละเอียดในแตละทางเลือกนั้นครบถวนสมบูรณหรือไม และเปนปจจุบันหรือไม ทางเลือกนั้น
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการหรือไม   และอะไรคือปญหาท่ีจะเกิดข้ึนถาหากดําเนินตามทางเลือก
นั้น    บางครั้งผูบริหารไมอาจพยากรณไดวาจะเกิดอะไรข้ึนดังนั้นจึงมีการวางแผนท่ีเรียกวา แผนตาม
สถานการณ  (contingency plan)   เชน  ทางเลือกมีหลายทางเลือก ทางเลือกบางขอเปนไปไดสูง บางขอ
ถูกตองและดีแตเปนไปไดยาก   ผูบริหารควรทําการวางแผนวาหากมีสิ่งท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึนจะ 
แกไขอยางไร   และพิจารณาวาแนวโนมท่ีจะเปนไปไดตามท่ีพยากรณไวมีความเปนไปไดมากนอย 
เพียงใด   ในอนาคตแนวโนมจะเปนอยางไรและผูบริหารตระเตรียมอะไรไวบางเพ่ือแกสถานการณท่ีอาจไม
เปนไปดังท่ีคาดหวังหรือพยากรณไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงความแตกตางระหวางข้ันตอนการตัดสินใจเรื่องท่ัว ๆ ไป และการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง  

 

 

โดยท่ัวไปผูบริหารตัดสินใจภายใตภาวการณตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน ในลักษณะตาง ๆ  ไดแก 
 1. การตัดสินใจภายใตสภาวะการณท่ีแนนอน Certainty Decision Making 
 2. การตัดสินใจภายใตสภาวะการณเสี่ยง Risk Decision Making  
 3. การตัดสินใจภายในสภาวะการณท่ีไมแนนอน Uncertainty Decision Making  
 4. การตัดสินใจภายใตความขัดแยงการตัดสินใจในแตละลักษณะมีความแตกตางกัน  
ทําใหกระบวนการตัดสินใจท่ีนํามาใชแตกตางกับเนื่องจากความสลับซับซอนของปญหา และความยากงายของ
ปญหา  และความยากงายของปญหา 
 
 ข้ันตอนท่ี  4  การเลือกทางเลือกในการตัดสินใจของผูบริหารบางครั้งกระทําไดยากเพราะทางเลือก
แตละทางเปนไปไดท้ังนั้น   รูปแบบใหมทางการตัดสินใจของผูบริหารสามารถทําไดโดยการพิจารณาดังนี้  

 1.  การไดประโยชนสูงสุด ( Maximize) หมายถึงเปนการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เปนไปไดมากท่ีสุด 
ใหผลในทางบวกมากท่ีสุด และใหผลในทางลบนอยท่ีสุด  ผลของทางเลือกทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
คาใชจายต่ําสุด หรือมีผลตอบแทนท่ีไดกลับมามากกวา   

คนหาทางเลือก 
ตามเปาหมาย
และแผนการที่

จะใช 

ประเมิน 
เปาหมายและ 

แผนการ 

ทําการเลือก 
ทางเลอืกตาม 
เปาหมายและ 

แผนการ 

 

การนาํไป 
ปฏิบัติ 

การควบคุมและ

ตรวจสอบให

เปนไปตามแผน 

 

การคนหา 
ทางเลือก 

 

การประเมิน 
ทางเลือก 

 

ทําการเลือก 
ทางเลือก 

 

การนาํไป 
ปฏิบัติ 

 
 การประเมินผล 



 2.   ความพอใจสงูสดุ   (Satisfice) หมายถึง  การเลือกทางเลือกท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดทําใหท้ัง
สองฝายตกลงกันได บางครั้งการเลือกทางเลือกแบบ maximize อาจทําไดมีการยอมรับนอย แตทางเลือก
แบบ 2. satisfice  มีผูยอมรับเห็นพองตองกันมากกวา  

 3 ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด   (Optimizing) หมายถึง  การเลือกทางเลือกท่ีทําใหบรรลุ
เปาหมายหลายอยางพรอม ๆ กันเปนกลยุทธการตัดสินใจท่ีทําใหเกิดผลท่ีดีสุดในหลาย ๆ เปาหมาย (The 
best balance among multiple goals) 

 

ข้ันตอนท่ี  5 ข้ันตอนการนําทางเลือกไปปฏิบัติ   (Implementing the decision)   

หลังจากท่ีผูบริหารไดตัดสินใจแลวมิใชวาจะจบลงเพียงเทานั้น สิ่งสําคัญคือการนําเอาสิ่งท่ีไดตัดสินใจไปแลว
ไปปฏิบัติใหเกิดผลดีโดยการมอบหมายกระจายงานและความรับผิดชอบไปยังผูอ่ืนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึง
ผูปฏิบัติจะตองมีความเขาใจในสิ่งท่ีจะตองทําและมีขอผูกพันท่ีจะตองทําใหสําเร็จ ผูบริหารควรวางแผนการ
ปฎิบัติอยางระมัดระวังและพิจารณาหลายข้ันตอน  เชน   พิจารณาวาจะทําอยางไรใหมีการปฏิบัติครบถวน
ทุกอยางอยางเต็มท่ี จัดทํากําหนดเวลาแลวเสร็จในแตละงาน จัดลําดับสิ่งท่ีตองใชในการทํางานและภาระกิจ
ในแตละข้ันตอน การประมาณการเวลาท่ีตองใชในแตละข้ันตอนการทํางาน และการกําหนดความ
รับผิดชอบใหตัวบุคคลนําไปปฏิบัติ  ผูบริหารยังตองพิจารณาวาในการปฏิบัตินั้นอาจมีปญหาอะไรบางท่ีอาจ
เกิดข้ึน แลวจะแกไขหรือปองกันปญหานั้นอยางไร รวมท้ังการปฏิบัตินั้นทําใหเกิดประโยชนและโอกาสอยางไร 
เม่ือมีอุปสรรคจะทําอยางไรใหการกระทํานั้นสําเร็จ 

 

ข้ันตอนท่ี  6  ข้ันตอนการประเมินผลการตัดสินใจ  (Evaluating the decision) 

ข้ันตอนการประเมินผลการตัดสินใจเปนข้ันตอนสุดทายซ่ึงหมายความวาการตัดสินใจนั้นประสบความสําเร็จ
เพียงใดท้ังในดานของผลของการตัดสินใจ และผลสําเร็จของการนําไปปฏิบัติ การประเมินผลการตัดสินใจ
เปนสิ่งท่ีมีประโยชนเพราะทําใหทราบผลท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปในทางบวกหรือทางลบ    ผลสะทอนท่ีมีกลับมา
เปนเครื่องบอกวาการตัดสินใจนั้นควรจะกระทําตอไปหรือควรตอง 
ปรับปรุง   ผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบเปนเครื่องชี้ถึงความผิดพลาดท่ีตองแกไข  

 

การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด (The best decision) 

การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดมีความเปนไปไดยากเพราะไมมีเครื่องชี้วัดไดวาการตัดสินใจครั้งนี้ดีท่ีสุดแลว
หรือไม ไมมีเครื่องรับประกันความถูกตองหรือความดีท่ีสุดของผลการตัดสินใจ แตแนวคิดในการตัดสินใจท่ีดี
ท่ีสุดเรียกวา (Vigilance) หมายความวาทุกครั้งท่ีผูบริหารทําการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองอาศัย
กระบวนการของการเปนผูตัดสินใจท่ีระมัดระวังอยูตลอดเวลาในทุก ๆ ข้ันตอนของการตัดสินใจเพ่ือใหผล
ของการตัดสินใจนั้นดีท่ีสุดก็จะไมทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด 

 

 



   อุปสรรคของการตัดสินใจท่ีทําใหการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพ 

   (Barriers to effective decision making) 

 

 การตัดสินใจท่ีดีควรดําเนินตามกระบวนการตัดสินใจดังกลาวขางตนเสมอดวยความระมัดระวัง แตใน
บางครั้งก็อาจมีปญหาจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

     1. การเบ่ียงเบนท่ีไมปรากฏออกมาใหเห็น (Psychological biases) หมายถึง  การ
เบี่ยงเบนผิดพลาดไปโดยท่ีไมมีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได ประกอบดวยความเบี่ยงเบน 3 แบบคือ  

  2.   การตัดสินใจผิดเพราะไมสามารถควบคุมบางอยางได  (Illusion of control)  หมายถึง  การท่ี
คนเรามีความเชื่อวาไมสามารถควบคุมไดวาอะไรจะเกิดข้ึน มีความเชื่อม่ันในตนเองวาคงไม ทําอะไรผิดพลาด 
หรือคํานึงถึงแตในดานดีโดยไมไดนึกถึงความลมเหลวหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 

  3.  ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  (Framing effect)   หมายถึง  การตัดสินใจผิดท่ีเกิดการ 
เบี่ยงเบนเพราะมีการกําหนดและคาดคะเนความสําเร็จและความลมเหลวออกมา จึงทําใหเกิดขอบเขตจํากัด
การตัดสินใจเพราะผลของความสําเร็จและความลมเหลวมีเทา ๆ กัน  

  4. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  (Discount the future) หมายถึง  การประเมินทางเลือกโดยให
ความสําคัญกับผลท่ีจะเกิดในระยะสั้นเทานั้น  การตัดสินใจมีความสําเร็จมีผลในระยะสั้นมากกวาระยะยาว  
เพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

 5. ขอจํากัดดานเวลา (Time pressures)หมายถึง  การมีเวลาในการตัดสินใจนอย เพราะใน
ภาวะการปจจุบันตองการความเรงดวนในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว การ 
ตัดสินใจท่ีมีคุณภาพในเวลาอันจํากัดเปนสิ่งท่ีทําไดยาก ผูบริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไวกอน
ลวงหนาโดยเนนท่ีขอมูลปจจุบันท่ีมีอยู และการตัดสินใจโดยมีผูเชี่ยวชาญเขามาเก่ียวของใหคําแนะนํา
รวมท้ังพิจารณาถึงความเห็นท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงกันท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

            6. การตัดสินใจโดยเนนท่ีความพอใจและการยอมรับของคนในองคการ (Social Realities) 
หมายถึง  การตัดสินใจโดยกลุมหรือการตัดสินใจรวมกันของคนในองคกร  (Decision making in groups)   
ซ่ึงทําใหการตัดสินใจถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคไดโดยเฉพาะวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๆ ตองการการ
ตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝายหรือกลุมคน ดังนั้นผูบริหารจึงควรเขาใจวาจะตัดสินใจอยางไรและจะปรับปรุง
การตัดสินใจอยางไรโดยใชกลุมเขามาชวยในการตัดสินใจ 

 

 ประโยชนของการตัดสินใจโดยกลุม (Potential advantages of using a group) 

 1. การตัดสินใจโดยกลุมทําใหไดขอมูลมาก (information)  เพราะเกิดจากความคิดเห็นของคน
หลายฝายท่ีแตกตางกัน และมีประสบการณและความชํานาญในดานตาง ๆ  

 2. ทําใหไดแนวความคิดหลายแนวทางในการแกปญหา (a great number of perspectives) 
บางครั้งอาจเปนแนวคิดท่ีไมคาดคิดมากอน 



 3. ทําใหเปนการกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มอยางแรงกลา (intellectual stimulation)  ในสิ่ง
แปลกใหมมิใชเพียงแคเพ่ือใชในการตัดสินใจในครั้งนั้น 

 4. ทําใหผูมีสวนรวมใจการตัดสินใจเกิดความเขาใจวาทําไมจึงตัดสินใจอยางนั้น  (Understand) 

 5. การตัดสินใจโดยกลุมเปนขอผูกพันท่ีมีรวมกันระหวางบุคคลตาง ๆ ในการผลักดันใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามท่ีไดตัดสินใจไปแลว (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. เปนไปตามเปาหมายท่ีตองการเทานั้น ไมทํา
ใหเกิดการพิจารณาเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

 

 ผูบริหารควรทําความเขาใจและใหความสําคัญของการตัดสินใจโดยกลุมเพราะเปนการตัดสินใจ อยาง
ระมัดระวังในการรับความคิดเห็นจากคนหลายฝายเขามาเก่ียวของทําใหมีการผานการพิจารณาอยาง
รอบคอบมาแลวจึงมีความถูกตองและประสบความสําเร็จมากกวาการตัดสินใจเพียงลําพัง 

 

 การบริหารการตัดสินใจโดยกลุม (Managing group decision making) หรือการตัดสินใจแบบมี
สวนรวม (Participative Management)  

 

 การตัดสินใจโดยกลุมบางครั้งก็มีปญหาเนื่องจากมีบุคคลหลายฝายเขามาเก่ียวของ   ดังนั้น   
ผูบริหารจึงควรทําการตัดสินใจโดยกลุมอยางมีประสิทธิภาพไดโดย คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1. ความเปนผูนํา (Leadership style) หมายถึง  การตัดสินใจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการถูก
ครอบงําโดยคนใดคนหนึ่ง คือสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นกันอยาง 



หลากหลายโดยไมเปนการรับฟงแตเพียงฝายเดียว   และเนนการคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีตองการใหมากท่ีสุด
เขาถึงตัวปญหาใหมากท่ีสุด 

 2. หลีกเลี่ยงความขัดแยง (Constructive conflict)  หมายถึง  การตัดสินใจบางครั้งก็มีความ
ขัดแยงกันในความคิดเห็นของคนแตละคนในดานความรู ความคิด มุมมองของแตละคน  ความขัดแยงตาง 
ๆ เกิดไดหลายชนิดคือ (Cognitive conflict) หมายถึง  ความขัดแยงกันในดานการรูความเขาใจในปญหา
นั้นมุมมองในปญหาแตกตางกันและ (Affective conflict) หมายถึง  ความขัดแยงท่ีเกิดจากอารมณความ
โกรธ ความไมพอใจตาง ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจจึงตองคํานึงถึงตัวงานมากกวาตัวบุคคล  

 การตัดสินใจโดยกลุมประกอบดวยการใหความสําคัญกับองคประกอบดานตาง ๆ 3 ดาน  คือดาน
ความเปนผูนําของกลุมในการตัดสินใจ   ความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน และการสรางความคิดริเริ่ม  
ท้ังสามองคประกอบนี้จะทําใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการตัดสินใจโดยกลุม 

การสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มในการตัดสินใจ (Encouraging creativity) 

 การตัดสินใจท่ีดีคือการสงเสริมใหเกิดการแสดงความคิดเห็นท่ีจะแกปญหา เทคนิคในการใหมี
ความคิดริเริ่มมากท่ีสุดคือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึงการใหกลุมคนเหลานั้นแสดงความ
คิดเห็นใหมากท่ีสุดเก่ียวกับปญหานั้นมากเทาท่ีจะทําได ในสภาพแวดลอมของการระดมสมองควรจะมี
สภาพท่ีไมเปนทางการ ไมมีวิกฤติกดดันโดยปลอยใหเปนไปอยางธรรมดาท่ีสุด แสดงความคิดเห็นอยางกวาง 
ๆ ใหไดปริมาณของความคิดมาก ๆ รวมกันระหวางบุคคลตาง ๆ หลีกเลี่ยงความ 
ขัดแยงกันอันทําใหเกิดวิกฤติในท่ีประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ (avoid criticizing) ควรแสดงความ
คิดเห็นออกมา (exhaust ideas)  และผสมผสานความคิดเห็นของแตละคนเขาดวยกัน (combine ideas) 

 รูปแบบการตัดสินใจในองคการในปจจุบันประกอบดวยการตัดสินใจ 2 แบบ คือ (Mechanistic)หมายถึง  
การตัดสินใจตามโครงสรางการทํางานตามลําดับชั้นซ่ึงไมเหมาะกับสภาพในปจจุบัน ดังนั้น  ผูบริหารควรมี

ความเปนผูนาํ 
1. หลีกเลี่ยงการครอบงํา 
2. สงเสริมใหไดผลการตัดสินใจ 
3. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามความ

พอใจของกลุมใดกลุมหนึ่ง 
4. คาํนงึถงึเปาหมาย 

การสรางความขัดแยงเนือ่งมาจาก 
1. ขอกําหนดของกฎหมาย 
2. คาํนงึถงึงาน 
3. ความไมเปนสวนตัว 
4. ใชวิธีที่มีเลหเหลี่ยม 

 

 

ความคิดริเริ่ม 
1. มีความคิดริเริ่ม   
2. หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ 
3. ใหเสนอความคิดเห็นออกมาใหหมด 
4. การผสมผสานความคดิเหน็ 

การตัดสินใจโดยกลุม

อยางมีประสิทธิภาพ 



รูปแบบการตัดสินใจแบบ Organic คือการตัดสินใจท่ีคลองตัว ยืดหยุนไดและมีการตัดสินใจรวมกันโดยทุก
คนมีสวนรวมในการตัดสิน มีรูปแบบท่ีไมเปนทางการและไมข้ึนอยูกับกฎระเบียบ ไมใชอํานาจหนาท่ีตาม
โครงสรางงาน บุคคลตัดสินใจรวมกันเปนเสมือนทีมงาน การตัดสินใจแบบนี้ข้ึนอยูกับขนาดขององคการ 
การตอบสนองตอสภาพแวดลอม  เทคโนโลยีและกลยุทธขององคการ 

            สรุป การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารเปนสิ่งท่ีสําคัญและเปนหนาท่ีแรกทางการบริหาร 
ดังนั้นผูบริหารควรทําการตัดสินใจอยางระมัดระวังและตัดสินใจอยางรอบคอบ การตัดสินใจแบงออกไดเปน
การตัดสินใจอยางมีการกําหนดไวกอนแลว (program decicision making) และการตัดสินใจท่ีมิไดมีการ
กําหนดไว (Non-program decision making) การตัดสินใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของทุกฝาย 
และมีผลกระทบตอทุกคนในองคการ รวมท้ังมีการวางแผนใหสอดคลองกับการตัดสินใจ เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติในอนาคต นอกจากการตัดสินใจและการวางแผนการทํางานตามใน
องคการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปไดดวยดีแลว ยังมีการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงกลยุทธท่ีชวยให
ประสบความสําเร็จในการบริหารองคการ 
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