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หลักการ/แนวความคิด
 “เราตัดสิ นใจทุกเรื่ อง แม้ กระทัง่ เรื่ องทีเ่ ราไม่ ตัดสิ นใจ ” จากคากล่าวข้างต้นสามารถบ่งบอกอย่างมีนั ยสาคัญ
ว่า การตัดสิ นใจนั้นอยูค่ ู่กบั ชีวติ ประจาวันของเราเสมอในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านส่ วนตัวเราเอง ด้าน
ครอบครัว ด้านสังคมและที่สาคัญและมีผล กระทบค่อนข้างมากคือด้านการทางาน ซึ่ งการตัดสิ นใจด้านการ
ทางานนี้สามารถแบ่งได้หลายระดับตามหน้าที่ ตาแหน่ง และขอบเขตความ รับผิดชอบตามแต่ละองค์กรจะ
กาหนด โดย ผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการตัดสิ นใจและลงมือปฏิบตั ิยอ่ มมี
ระดับแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ระดับหัวหน้างานการตัดสิ นใจมักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการ การผลิตและ
การบริ การต่างๆ ระดับผูจ้ ดั การขอบเขตก็จะกว้างขึ้ นไปอีก จนถึงระดับผูบ้ ริ หารซึ่งการตัดสิ นใจมักจะ
หมายถึงอนาคตของธุ รกิจที่องค์กรกาลังดาเนินอยู่ ซึ่ งแน่นอนว่าการตัดสิ นที่ผดิ พลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่
ว่าจะเป็ นตาแหน่งไหนหรื อระดับไหน แต่การเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการ รวมถึง การมีเทคนิคและ
เครื่องมือทีด่ ีย่อมจะช่ วยลดความเสี่ ยงและโอกาสทีจ่ ะผิดพลาดลงได้ มากกว่ าการตัดสิ นใจทีต่ ั้งอยู่บนพืน้ ฐาน
ของอารมณ์ ความรู้สึก สัญชาติญาณรวมถึงประสบการณ์ทเี่ คยใช้ อย่างแน่ นอน
 เราอาจจะเข้าใจถึงปั ญหาที่กาลังเผชิญอยูซ่ ่ ึ งเราได้ทาการค้นหาสาเหตุรากเหง้าที่แท้จริ งได้เป็ นอย่างดี และ
อาจจะวิเคราะห์แนวทางที่จะใช้แก้ไขในแต่ละรากเหง้าของปั ญหานั้นได้ แต่สิ่งที่หลายๆครั้งมักจะเกิดขึ้นคือ
เราจะกาหนดแนวทางแก้ไขสาหรับรากเหง้านั้นเพียงแนวทางเดียว โดยละเลยหรื อไม่คาดคิดถึงการสร้าง
ทางเลือกที่มากขึ้นเพื่อที่จะวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (ในด้านเวลา ด้า นตัวเงิน ด้านคุณภาพด้าน
ใดด้านหนึ่งหรื ออาจจะทั้งหมด ) ซึ่ งทาให้อาจจะเกิดการสู ญเสี ยโอกาสขึ้นจากการเลือกทางเลือกที่ไม่
เหมาะสม
 เช่นเดียวกัน แม้เราจะมีทางเลือกที่หลากหลายและได้ทาการวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น
ต่อมาคือ ผูท้ ี่มีหน้าที่ตดั สิ นใจกลับไม่กล้าตัดสิ นใจหรื อตัดสิ นใจแล้วยังเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อีกจาก
สาเหตุอะไรบางอย่าง(ซึ่งอาจจะละเลยหรื อมองข้ามบางประเด็นไป ) ดังนั้นได้การเข้าใจถึงสาเหตุที่มกั จะทา
ให้ตดั สิ นใจผิดพลาดทั้งที่ไตร่ ตรองไว้อย่างดีแล้ว หรื อสาเหตุที่ทาให้ไม่กล้าตัดสิ นใจ ต่างๆรวมทั้งหลุมพราง
หรื อกับดักที่คอยลดทอนประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจของเรา จะช่วยทาให้ ผทู้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจ ลดความ
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กังวล รวมถึงเพิ่มความมัน่ ใจมากขึ้นจากการมองเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาในทุกๆด้านที่เป็ นไปได้
และท้ายที่สุดจะทาให้”กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ”เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจและมองเห็นPatternหรื อรู ปแบบการตัดสิ นใจของตนเองในปั จจุบนั
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นถึงสาเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นอุปสรรค ข้อจากัด รวมทั้งหลุมพรางของการตัดสิ นใจ
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดของกระบวนการตัดสิ นใจมากขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีเทคนิคที่ช่วยในการตัดสิ นเพิ่มขึ้นรวมถึงแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : สารวจมุมมองและแนวความคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจ
 สารวจแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่างๆ
 ความสาคัญของการตัดสิ นใจสาหรับผูบ
้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างานและพนักงาน
 เข้าใจความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุ ษย์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
 สาเหตุที่ทาคนให้ไม่กล้าตัดสิ นใจ
 อะไรคือสาเหตุที่ทาให้คนตัดสิ นใจผิดพลาดทั้งๆที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
 อุปสรรคและข้อจากัดของการตัดสิ นใจ
 อิทธิ พลของGroupthinkที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
 กับดัก/หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ (Decision Trap)
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : หลุมพรางทางความคิดทีเ่ คยเกิดขึน้ กับท่านและเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางนั้น
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 PART 2 : เรี ยนรู้ เพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
 แบบแผนหรื อกระบวนการตัดสิ นใจ

องค์ประกอบของการตัดสิ นใจ
 สภาวะของการตัดสิ นใจ
- ประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
- ผูต้ ดั สิ นใจ
- สภาวะที่ตอ้ งเผชิญในการตัดสิ นใจ
 สถานการณ์ของการตัดสิ นใจ
- การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่นอน
- การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง
- การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน


 PART 3 : เครื่องมือและเทคนิคทีช่ ่ วยในการตัดสินใจและการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
 เทคนิ คการตัดสิ นใจแบบแขนงต้นไม้ (Decision Tree)
 การตัดสิ นใจโดยใช้ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Playoff Matrix)

Workshop : ประยุกต์ ใช้ เทคนิคแขนงต้ นไม้ และผลตอบแทนทีค่ าดหวังกับสถานการณ์ จาลอง
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การประยุกต์ใช้หลักการตัดสิ นใจของโบโน(หมวกหกใบ)

Workshop : ประยุกต์ ใช้ หลักการตัดสิ นใจของโบโน (หมวกหกใบ)
 กลยุทธ์ที่ช่วยในการตัดสิ นใจ
Case Study : กรณีศึกษาสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
 เคล็ดลับพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจ
 สรุ ปแนวความคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ

แนวทางการพัฒนาตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างานทุกระดับ
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 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร
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