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การตดัสินใจของปจเจกบคุคล (Individual Decision Making) 
 

นาวาอากาศโท สพุรหม  ทําจะด ี
 

 
บทนํา 
 ทุกคนในองคกรตองมีการตดัสินใจอยูเสมอ เมื่อแตละคนตองเผชิญกบัสิ่งใหมๆ หรือการตัดสินใจที่สําคัญ
มาก ๆ  งานเหลานั้นก็จะโดนคาดหวังวาตองออกมาจากการตดัสินใจที่สมเหตสุมผล  
กระบวนการการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ( The Rational Decision-Making Process) 
 หมายถึงการตดัสินใจที่จะไดรับประโยชนสูงสดุ การตัดสินใจอยางมีเหตผุล แบงออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี ้
1.การกําหนดปญหา 2.การกําหนดเกณฑที่จะใชในการตดัสินใจ 3.ใหนํ้าหนักเปรียบเทียบเกณฑน้ันๆ 4.หาทาง
เลือก 5.นําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทยีบกบัเกณฑ 6.ตดัสนิใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุที่ใหประโยชนมากที่สุด 
การปรับปรุงความคิดสรางสรรคในการตัดสินใจ (Improving Creativity in Decision Making) 

      การตัดสินใจอยางมีเหตผุลจะตองมีความคดิสรางสรรคดวย ซ่ึงความคิดสรางสรรคน้ีจะทําใหเกิด
ความคิดทีแ่ปลกใหมและเปนประโยชนขึ้น ความคิดสรางสรรคน้ีจะทาํใหผูที่ทําการตัดสินใจมีความเขาใจในปญหา
เพ่ิมมากขึ้น สามารถทําใหเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองขามได  
ศักยภาพของการสรางสรรค (Creative Potential) 

      โดยสวนใหญแลวคนทั่วไปมักจะมีศักยภาพในการทําใหเกิดความคดิสรางสรรค ซ่ึงสามารถนํามาใชไดใน
เวลาที่จะตองตดัสินใจแกไขปญหาบางอยาง จากงานวิจัยพบวาคนสวนใหญมศีักยภาพในการสรางสรรค ถาเรา
สามารถไดเรยีนรูในการทําใหเกิดความคดิสรางสรรคน้ันออกมา 
3 สวนประกอบของความคิดสรางสรรค (3-Component Model of Creativity) 

1.   ความเชีย่วชาญ  คือ การที่มีความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่ง ศักยภาพในการทํางานใหเกิด
ความคิดสรางสรรคจะเพ่ิมมากขึ้น เมือมีความสามรถความรูความเชี่ยวชาญในงานเพิ่มมากขึ้น 

2.   ทักษะการคิดสรางสรรค  ทักษะนี้จะเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับเรือ่ง
ของความฉลาด ความเปนอิสระ ความเชื่อมั่นในตัวเอง การจัดการความเสี่ยง  

3.   แรงจูงใจในการทํางาน แรงกระตุนภายในของแตละบคุคลเกิดขึ้นเนื่องมาจากความสนใจ, ความนา
ตื่นเตน หรืออาจจะเกิดจากการทาทาย ซ่ึงแรงกระตุนเหลานี้จะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงจากศักยภาพที่ทํา
ใหเกิดความคดิสรางสรรค 

การตัดสินใจในองคกรจะเกิดขึ้นไดอยางไร 
ทุกคนในองคกรมีสิทธิ์ที่จะตัดสนิใจอยางมีหตุผล คนที่มีความชํานาญในการตดัสินใจและการตดัสินใจที่

สําคญัจะตองควรใชการพิจารณาใหถงึเหตผุลตางๆใหมาก 
ขอจํากัดของความมเีหตุผล (Bounded Rationality) 

Bounded Rationality เปนลักษณะการตัดสินใจที่จําเปนตองเลือก จําเปนตองตัดสินใจทั้งๆที่มขีอมูลอยู
เพียงเล็กนอย ไมสามารถตดัสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไดตามเกณฑที่มีอยู อาจจะมีขอจํากัดบางอยางเชน เวลา 
เพราะฉะนั้นจึงตองตดัสินใจเลือกทางที่พอรับได 
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ความโนมเอียงและขอผิดพลาด (Common Biases and Errors) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือโยงใหเขาใจถึงขอจํากัดของการมีเหตุผล มีหลายงานวิจัยที่พบวาคนที่ทําการตัดสินใจ
มักจะยอมใหความโนมเอยีงและผิดพลาดเขามามีสวนในการพิจารณาตัดสินเสมอ  
ความโนมเอียงที่เกิดจากความมั่นใจมากเกินไป (Overconfidence Bias) 

ความลําเอียงที่เกิดจากความมัน่ใจเกินไปกอใหเกิดความหายนะได จริงๆแลวโอกาสที่จะเปนไปไดจะนอยกวา
สิ่งที่เรามั่นใจ คนฉลาดและคนที่มีความสามารถมักจะมั่นใจในตัวเองมากเกนิไป บางครั้งตองพยายามระมดัระวัง
มากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นปญหาตางๆที่ตองตัดสินใจในเรื่องที่ไมชํานาญ 
ความโนมเอียงจากการยึดมั่น (Anchoring Bias) 

บางครั้งเราไปยดึกับการเริ่มตนใหสวยงาม มาใชในการตดัสินใจเกินไป เพ่ือไมใหเสียหนา เพ่ือใหเราดดูี ทํา
ใหบางครั้งจะมีผลกระทบกับสิง่ที่จะเกิดตามมาภายหลังได  
ความโนมเอียงจากการยืนยัน (Confirmation Bias) 

เรามักจะยอมรบัขอมูลที่เรายืนยันไปแลวครั้งกอน เมื่อเวลาฉุกเฉินและมีขอมลูที่นาสงสัย เรามักจะหาขอมูล
เดิมๆ พิจารณาทางเลือกเดิมๆ มองขามขอมูลที่ขัดแยงกันโดยเอาการยืนยันครั้งกอนมาเปนตวัตัดสิน 
ความโนมเอียงจากสิ่งท่ีไดรับ (Availability Bias) 

เราจะตัดสินใจบนขอมูลที่มีอยู เหตุการณตางๆที่เราไดรับมา บางครั้งขอมูลที่ไดรบั อาจจะมาจากขาวที่เกิน
จริงไป หรือนอยกวาความเปนจริงไป เราควรพิจารณาจากหลายๆมิติ  
ความโนมเอียงจากตัวแทน (Representative Bias) 

บางครั้งเราจะมีตัวแบบ และซมึซับความเขาใจนั้นจากตัวแบบ เชนเห็นวาคนที่จบจากที่สถาบันนี้ทํางานไม
เกง ก็เหมารวมวาทุกคนที่จบมาไมมีคณุภาพไปหมด 
ความผิดพลาดจากการแผขยายของขอตกลง (Escalation of Commitment Error) 

บางครั้งการตดัสินใจบางอยางเปนเพียงเพราะวาเราลงทุนไปกับเรื่องๆนั้นนานแลวและไมยอมถอยจะทนทํา
ตอไป การตดัสินใจอยางนี้อาจจะเกิดความเสยีหายแกองคกรได ผูบริหารทีม่ีประสิทธิภาพจะตองประเมินไดวา
สถานการณน้ีควรจะยืนกรานหรือควรจะถอยกอน  
ความโนมเอียงเอียงจากการปลอยไปตามบุญตามกรรม (Randomness Bias) 

บางครั้งการตดัสินใจของเราไปผูกตดิอยูกับความเชื่อที่ผดิๆ ถงึแมวาเราจะรูดีก็ตามวาสิง่ที่ถูกตองที่สุดก็คือ
การตดัสินใจอยางมีเหตุผล แตเราก็ยังมีความเชื่อที่ผดิๆอยู เชนเราจะตองผูกไทคนําโชคกอนไปพบลูกคาเปนตน 
ความโนมเอียงจากการคาดเดาเหตุการณ (Hindsight Bias) 

เรามักจะนําเอาการคาดการณที่มักจะประสบความสําเร็จคือเกิดผลจริงตามนั้น มาใชในการตัดสินใจ เรามักจะ
ประเมินสถานการณในอนาคตสงูเกินไปโดยอาศัยการคาดเดาในลักษณะนี้มาเปนตัวชวยตัดสนิใจ คลายๆกับเรา
พยายามสรางสถานการณในอดตีแบบน้ันข้ึนมาใหม  
การตัดสินใจโดยใชลางสัญชาตญาณ (Intuition) 

การใชสญัชาตญาณในการตดัสินใจเปนการปฏิบตัิโดยไมตองอาศยัการวิเคราะหอยางมีเหตุผล บางครั้ง
การตดัสินใจที่มีความยากและไมรูวาจะตัดสินใจอยางไร สัญชาตญาณอาจจะเปนสิ่งที่ชวยใหการวิเคราะหเพ่ือใช
ในการตดัสินใจงายขึ้น และสามารถตอบสนองไดรวดเร็ว  
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ความแตกตางของปจเจกบุคคล (Individual Differences) 

คนเรานําบุคลิกภาพและความแตกตางระหวางบุคคลมาใชในการตดัสินใจ 3 สวนของความแตกตางระหวาง
บุคคลในการตดัสินใจมีดังนี้ 

1.   รูปแบบของการตัดสินใจ (Decision-Making Styles) แบงออกเปน 4 ประเภทดวยกัน 
แบบเชิงวเิคาระห (Analytic style) การตดัสนิใจแบบนีผู้ตดัสินใจจะพยายามแกปญหาโดยการคิดวิเคราะห

ทางเลือกใหม 
แบบเชิงความคิด (Conceptual style) เมื่อผูตดัสินใจมีแบบการตดัสินใจเชิงความคิด เขาจะมุงให

ความสําคญัทางสงัคมกับผูคน และเขาจะเห็นภาพในระดับกวางหรือระดับมหภาค 
แบบชี้นํา (Directive style) การตดัสินใจแบบนี้ ผูตัดสินใจจะทําการตัดสนิใจไดรวดเร็วโดยใชกฎระเบยีบ

เปนหลักและคาดหวังผลลัพธที่จะได 
แบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral style) ผูที่ตดัสินใจแบบนี้เปนผูที่มีความตองการในความรักใคร และอยาก

ชวยเหลือผูอื่น  
2.   เพศ (Gender) 
ผลการวิจัยออกมาวาผูหญิงมีการวิเคาระหกอนการตดัสินใจมากกวาผูชาย ผูหญิงจะใชเวลามากกวาผูชายใน

การคิดวิเคราะห ถึงเรื่องในอดตี ปจจุบัน อนาคต ผูหญิงจะวิเคราะหปญหาเปนอยางมากกอนการตดัสินใจ 
3.   ระดับของการพัฒนาศีลธรรม (Level of Moral Development) 
การตดัสินใจตองมีมิติของจริยธรรมดวย คนแตละคนมีมาตรฐานจริยธรรมของการตดัสินใจตางกัน 
ระดับกอนเกณฑ 1.   ทําตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 
   2.   ทําตามกฎเพื่อตองการสิ่งตอบแทน 
ระดับตามเกณฑ 3.   ทําตามกฎเกณฑเพ่ืรักษาสัมพันธภาพของคนใกลชิด 
   4.   รักษาไวซ่ึงกฎเกณฑเพ่ือความถูกตอง 
ระดับหลักการ 5.   เคารพและปฏิบตัติามกฎเกณฑของสังคมเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
   6.   ทําตามหลักจริยธรรมในใจท่ีไมขัดกฎหมาย 

ขอบังคับขององคกร (Organizational Constraints) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ผูจัดการจะคลองตัวในการประเมินผลตามเกณฑที่
กําหนดไว แตบางครั้งก็ไมอาจทําใหผูประเมินมั่นใจไดวาเมื่อผลประเมินออกมาวาดี แลวผูอืน่จะมองวาดีดวย 
ระบบการใหรางวัล (Reward Systems) 

ระบบการใหรางวัลบางครั้งเปนดาบสองคม ยิง่หากรางวัลบางอยางมีความเสีย่งในการให ยิ่งตองเพ่ิม
ความระมัดระวังในการให ตองใชความพินิจวิเคราะหใหมาก เพราะผลท่ีตามมาแทนที่รางวัลจะเปนตัวกระตุนให
เกิดพฤติกรรมในทางที่ดี กลับกลายเปนสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางตรงกันขามได 
ขอบังคับท่ีเปนทางการ (Formal Regulations) 

องคกรจะสราง กฏ นโยบาย วิธีการ และขอกําหนดที่เปนทางการตางๆ เปนมาตรฐานของการปฏิบตัิงาน
ของพนักงาน ซ่ึงเปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการตดัสินใจ จนลืมนึกไปวาการสั่งสมประสบการณเปนสิ่งจําเปน
มากกวาการยดึกฎเกณฑเหลานี้ 
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ขอบังคับของระบบการกําหนดเวลา (System-Imposed Time Constraints) 

องคกรมักจะกําหนดเสนตายในการตดัสินใจ เพราะวาองคการตองมีการแขงขันกับคูแขงและตองสราง
ความพอใจใหกับลูกคา การตัดสินใจที่สําคัญสวนใหญมีความกดดันเรื่องเวลา บอยคร้ังเปนไปไดยากทําไดยาก ที่
จะรวบรวมขอมลูเพ่ือใหเกิดการตดัสินใจที่ดีที่สดุ 
ประวัติกอนๆ (Historical Precedents) 

การตดัสินใจที่เกิดข้ึนในอดตีเปนเหมือนปศาจที่ตามมาหลอกหลอนการตดัสนิใจในปจจุบัน เราไมควรยดึ
ธรรมเนียมเดิมๆในอดตีมาเปนตัวตั้งในการตดัสินใจในปจจุบัน ควรตัดสินใจโดยอิสระโดยวิเคราะหหลักเหตแุละผล 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม (Cultural Differences) 

รูปแบบของการตดัสินใจอยางมเีหตุผล ข้ึนอยูกบัวัฒนธรรมของแตละทีด่วย พ้ืนฐานของวัฒนธรรมของผูที่ทํา
การตดัสินใจจะมีผลกระทบตอการตดัสินใจ  
จริยธรรมในการตัดสินใจ (Ethics in Decision Making) 

แตละบุคคลจะมีกรอบหรอืหลักการทางจริยธรรมในการตดัสินใจที่แตกตางกัน หลักการแรก คือ หลักการ
ดานประโยชนนิยม (Utilitarianism) ใหความสาํคัญกบั ประสทิธิผล ผลิตผล แตมันอาจกอใหเกิดความไมใสใจใน
ความถูกตอง หลักการที่สองคือการใชเกณฑความถูกตอง ยึดความถูกตองเปนหลัก สามารถปองกันความเสยีหาย 
กอใหเกดิความสงบและเปนอิสระ แตมันก็สามารกอใหเกดิประสิทธิภาพในการทํางานและผลิตผล ไมคอยดี  ลา
หลัง สวนหลักการที่สามใชเกณฑความยตุิธรรม ปกปองผลประโยชนของทกุคน ใหผลตอบแทนทุกคนเทากัน แต
ก็ทําใหขาดความกระตอืรอืรนในการทํางาน 

   
------------------------------ 
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