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“การบริ ห าร คื อ การตั ด สิ น ใจ” (Management is Decision
Making) นั้น มีส าคัญต่อการบริหารอย่างมาก เพราะการตัด สิน ใจทางการ
บริ ห ารจะมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 3 ประการคื อ 1) การค้ น หาสาเหตุ ห รื อ
รากเหง้าของปัญหา 2) การเลือกทางเลือก และ 3) การกาหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่างานนั้นๆจะบรรลุเป้าหมาย
วิธีที่เป็นระบบในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (A Systematic
Approach to Problem Solving and Decision Making) ที่สามารถนามา
ประยุกต์แก้ปัญหาหรือ ประเด็นต่าง ๆ ในการทางานได้อย่างมีระบบและมี
เหตุผลเชิงลึก
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกว่ากาลังยุ่งยากอยู่ออกเป็น
แต่ ล ะประเภท เพื่ อ ใช้ เ ทคนิ ค ที่ แ ตกต่ า งกั น เข้ า ไปจั ด การกั บ
สถานการณ์นั้นๆ
 สามารถค้นหาสาเหตุที่ เป็น รากเหง้าของปัญหา (Root Causes หรือ
True Causes) ได้ ง่ายขึ้น เพราะมี เทคนิ คเฉพาะ ชี้ ชัด ตรงประเด็ น
และมีตรรกะสากล
 สามารถสร้ า งทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น เพราะ
“ทางเลือกมีไม่จากัด ถ้ามีน้อยเราสร้างเพิ่มได้” การมีทางเลือกมากจะ
ทาให้การตัดสินใจมีเที่ยงตรงและเฉียบคมขึ้น ด้วยการใช้หลักการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Approach) มาช่วยในการตัดสินใจด้วย
 สามารถกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคตทาให้เราสามารถทางานด้วยความมั่นใจว่า ทุกปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นนั้น เราได้คิดป้องกัน และหาทางลดความสูญเสีย อีกทั้งมีแผนสารอง
ไว้ พ ร้ อ มแล้ ว หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง การตั ด สิ น ใจมี ทั้ ง มาตรการป้ อ งกั น และ
มาตรการสารองนั่นเอง
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 นักบริหารกับการตัดสินใจ
 สถานการณ์ สิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญ
 การประเมินสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่ (Situation Appraisal/SA)
 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสถานการณ์
-การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Problem Analysis/PA)
-การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ (Decision Analysis/DA)
-การวิเคราะห์เพื่อการป้องกันปัญหาและกาหนดมาตรการสารอง
(Potential Problem Analysis / PPA)
 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ก) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
-ความหมายของปัญหา -การค้นหาสาเหตุด้วย IS & NOT ; Possible
Causes; Most Likely Cause (s)
วันที่สอง
 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (ต่อ)
ข) การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
-ความหมายของการตัดสินใจ
-การใช้ Musts เพื่อความแน่ใจในผลที่ต้องการและการตัดทางเลือก
-การใช้ Wants มาวิเคราะห์การตัดสินใจในเชิงปริมาณ
ค) การวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
-การคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
-การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในเชิงปริมาณ
-การกาหนดมาตรการเพื่อการป้องกัน
-การกาหนดมาตรการเพื่อการแก้ไขหรือลดความเสียหายถ้าเกิดปัญหา
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