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 “Những khác biệt giữa mô hình lý trí và mô hình hành vi 
trong lựa chọn giải pháp ra quyết định” 

Ts. Thái Trí Dũng 

Năm 2017 GS Richard H. Thaler (Đại học Chicago, Hoa Kỳ) đạt Giải Nobel kinh tế 
cho những đóng góp của ông trong nghiên cứu về kinh tế học hành vi nhằm lý giải yếu 
tố tâm lý chi phối như thế nào tới các quyết định kinh tế. 

Cho đến nay, quan điểm chủ đạo trong kinh tế học truyền thống giả định rằng tất cả 
mọi người đều đưa ra các quyết định kinh tế dựa trên những tính toán lý trí. Quan điểm 
đó cũng ảnh hưởng tới giới làm chính sách, ví dụ, những nhà quản lý ban hành chính 
sách về kinh tế, xã hội thường dựa trên quan điểm là nếu chính sách đó có tác động tốt 
trên lý thuyết thì khi đưa vào thực tế sẽ được đón nhận. Nhưng từ khoảng 20 năm 
trước GS. Richard H. Thaler là người đã tiên phong xây dựng lý thuyết kinh tế học 
hành vi, đó là sự kết hợp giữa tâm lý học và kinh tế học. R. Thaler cho rằng con người 
không đưa ra các quyết định dựa trên lựa chọn duy lý mà bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm 
lý như: tính duy lý bị hạn chế, sở thích xã hội và tính thiếu kiềm chế bản thân. Chính 
những yếu tố này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các quyết định của mỗi cá nhân cũng 
như tới thị trường.  

Trong bài nghiên cứu này chúng tôi phân tích những khác biệt giữa mô hình ra quyết 
định dựa vào lý trí (các nhà kinh tế học truyền thống hay dùng) và mô hình vi để từ đó 
thấy rõ hơn về những quyết định của con người trong thực tế bị chi phối bởi những 
yếu tố tâm lý nào, có nghĩa là chỉ ra những khác biệt cách thức ra quyết định của “con 
người thực” với “con người kinh tế” hay còn gọi là “Econ”. Trên cơ sở đó chỉ ra 
những gợi ý trong việc hạn chế những sai sót trong việc ra quyết định trong các tổ 
chức. 

Mô hình ra quyết định dựa trên “lý trí”. 

Con người ra quyết định như thế nào trong các tổ chức? Chúng ta có thể bắt đầu trả lời 
câu hỏi này bằng việc xem xét mô hình “lý trí” truyền thống của việc ra quyết định 
như trong hình 1. 
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                        Hình 1. Mô hình ra quyết định dựa trên lý trí 

 

                                       Nguồn: Stephen Robbins- Organizational Behavior 

Theo mô hình này, bước đầu tiên trong quá trình ra quyết định là xác định vấn đề hay 
nhận biết một cơ hội. Vấn đề là sự chênh lệch giữa tình huống hiện tại và tình huống 
mong muốn – nó là khoảng cách giữa “là cái gì” và “nên là cái gì”. Sự chênh lệch này 
là dấu hiệu cho thấy các nguyên nhân gốc rễ cơ bản cần phải được sửa chữa. Cơ hội là 
sự chênh lệch giữa những mong muốn hiện tại và một tình huống có khả năng tốt hơn 
mà trước kia chưa tính tới. 

Nói một cách khác, những người ra quyết định biết rằng những quyết định nhất định 
có thể đem lại những kết quả ngoài mục tiêu hay dự tính của họ.  

Bước thứ hai là xác định loại quyết định thích hợp nhất. Một vấn đề quan trọng là đây 
có phải là quyết định đã được lập trình hay không. Một quyết định đã lập trình tuân thủ 
các thủ tục hoạt động tiêu chuẩn. Loại quyết định này không cần phải nghiên cứu để 
chọn lựa giải pháp bởi giải định pháp tối ưu đã được xác định và chứng minh.  

Các quyết định được lập trình (Programmed decision) là các quyết định mang tính thủ 
tục mà người ra quyết định có thể tuân theo các quy trình hoạt động chuẩn để chọn ra 
giải pháp thích hợp hơn mà không cần xác định hay đánh giá những giải pháp thay thế 
khác. 

Ví dụ, tại nhiều trung tâm hỗ trợ kỹ thuật (callcenters), nhân viên chỉ việc dựa trên các 
quyết định đã lập trình trong cơ sở dữ liệu của máy tính. Cơ sở dữ liệu đã thu hẹp vấn 
đề của khách hàng với một loạt câu hỏi và giải pháp xử lý. Ngược lại, quyết định 
không lập trình sẵn bao gồm tất cả các bước trong mô hình ra quyết định bởi các vấn 
đề đều rất mới, phức tạp hay không rõ ràng. Trong những trường hợp này, người ra 
quyết định phải tìm kiếm các giải pháp chọn lựa và khả năng lựa chọn một giải pháp 
duy nhất. Các quyết định đã lập trình sẵn đương nhiên loại trừ tất cả các quyết định 
không được lập trình bởi chúng ta dựa trên những giải pháp có sẵn khi vấn đề cũ xuất 
hiện trở lại.  

Bước thứ ba trong mô hình quyết định lý trí là liệt kê những giải pháp để chọn lựa. 
Bước này thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm những giải pháp sẵn có, như những thực 
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tế xử lý tốt những vấn đề tương tự. Nếu không tìm thấy một giải pháp lý trí, người ra 
quyết định sẽ vạch ra giải pháp theo thực tế hoặc chỉnh sửa một giải pháp sẵn có. 

Quyết định không lập trình (Nonprogrammed decision) Những tình huống duy nhất, 
phức tạp hay không rõ ràng và người ra quyết định phải tuân thủ toàn bộ quy trình ra 
quyết định, kể cả việc nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm kiếm hay phát triển một phương 
pháp duy nhất. 

Bước thứ tư là chọn giải pháp tốt nhất. Trong một quy trình hoàn toàn dựa vào lý trí, 
bước này sẽ liên quan tới việc xác định tất cả các yếu tố làm cơ sở để lựa chọn giải 
pháp. Các trọng số được đặt ra một cách tương ứng phản ánh tầm quan trọng của các 
yếu tố này, mỗi giải pháp được đánh giá dựa trên các yếu tố này, sau đó tính tổng giá 
trị của mỗi giải pháp dựa trên sự đánh giá và trọng lượng của của các yếu tố. 

Bước 5 trong mô hình ra quyết định lý trí là thực hiện giải pháp đã chọn lựa.  

Tiếp theo đó là bước 6, đánh giá liệu khoảng cách giữa “hiện thực – what is và mong 
muốn – what ought to be” có được thu hẹp không. Điều lý tưởng là thông tin này phải 
bắt nguồn từ hệ thống điểm chuẩn tiếp nhận và theo dõi những ý kiến phản hồi có liên 
quan tới quyết định. 

Những vấn đề của mô hình ra quyết định lý trí: 

Mô hình lý trí dường như rất logic, nhưng nó hiếm khi hoạt động trên thực tế. Một 
trong những lý do là bởi mô hình lý trí coi con người là những cỗ máy xử lý thông tin 
hiệu quả và logic. Nhưng con người có khó khăn khi nhận biết vấn đề; họ không thể 
(hay sẽ không) xử lý đồng thời khối lượng lớn thông tin cần thiết để tìm ra giải pháp 
tốt nhất; và họ có khó khăn trong việc nhận ra thời điểm sự lựa chọn của họ thất bại. 
Lý do thứ hai vì sao mô hình lý trí không phù hợp với thực tế là bởi mô hình này chú 
trọng vào lối suy nghĩ logic và hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng tình cảm cũng ảnh 
hưởng, thậm chí còn có thể kiểm soát, quá trình ra quyết định, tình cảm vừa hỗ trợ, 
vừa can thiệp vào quá trình tìm kiếm các quyết định tốt nhất của chúng ta. Với những 
luận điểm này, hãy xem lại mỗi bước của quá trình ra quyết định nhưng chi tiết hơn về 
những gì đã  diễn ra trên thực tế. 

Nhận biết các vấn đề và cơ hội  

Khi được hỏi sẽ làm thế nào để cứu cả thế giới chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Albert 
Einstein đã trả lời rằng ông sẽ dành 55 phút để xác định vấn đề và dành 5 phút cuối để 
xử lý nó. Nhận biết vấn đề, bước đầu tiên trong quá trình ra quyết định, và có thể cho 
rằng đó là bước quan trọng nhất. Nhưng những vấn đề và các cơ hội không hiển hiện 
rõ ràng trước mắt chúng ta như một vật cụ thể. Thay vào đó, người ra quyết định phải 
chuyển dịch các thông tin thành các bằng chứng để nhận ra điều gì đó là sai hay là một 
cơ hội. Quá trình chuyển dịch này chứa đầy những thiên vị của con người. Việc coi 
một sự kiện hay tình huống là vấn đề liên quan tới cả trung tâm lý trí và trung tâm tình 
cảm trên não người. Chúng ta xử lý thông tin tri giác một cách vừa logic, vừa tình 
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cảm. Tại trung tâm tình cảm, não phân loại tình huống thành tốt hay xấu và ra lệnh thể 
hiện các hình thái tình cảm tương ứng (như tức giận, ngạc nhiên, vui thích...) phù hợp 
với tình huống dựa trên sự đánh giá nhanh này. Các hình thái tình cảm sau đó được gửi 
tới trung tâm lý trí nơi chúng tác động tới những phân tích logic về tình huống chậm 
hơn. Cả hình thái tình cảm và các phân tích logic đều quyết định liệu bạn có nhận thức 
điều gì đó là một vấn đề, một cơ hội hay không liên quan. Phản ứng tình cảm của bạn 
và sự phân tích lý trí về tình huống cũng phụ thuộc vào loại thông tin nào mà bạn nhận 
được và được thể hiện như thế nào. 

Khi một đồng nghiệp với vẻ mặt lo lắng thông báo với bạn rằng người bán hàng của 
công ty tại Tp. HCM vừa thôi việc. Có thể ngay lập tức bạn trở nên lo lắng hay tức 
giận, có thể chỉ bởi vì bạn phản ứng tức thời với hình thái tình cảm của người kia mà 
thôi. Nói một cách khác, trung tâm tình cảm trên não bộ của bạn nhanh chóng ra lệnh 
thể hiện hình thái tình cảm này trước tin người bán hàng vừa thôi việc. Trong khi đó, 
phần lý trí của não bộ vẫn đang đánh giá tình huống và kết luận rằng tình huống này 
chẳng có gì xấu cả. Việc người bán hàng thôi việc là bình thường và bạn biết rằng hiện 
có một người bán hàng cực giỏi của một công ty khác đang muốn xin về công ty bạn 
để làm việc chính ngay tại khu vực đó. Cảm giác ban đầu coi đó là một vấn đề mà thực 
tế là một cơ hội dựa trên những phân tích lý trí của bạn về tình huống. Tình cảm tức 
giận hay lo lắng ban đầu có thể sai trong trường hợp này, nhưng đôi khi tình cảm của 
bạn đem lại một dấu hiệu tốt để nhận biết vấn đề hay cơ hội.  

Những định kiến về mặt nhận thức và những sai lầm của kỹ năng chẩn đoán 

Cùng với sức nặng của những đánh giá tình cảm và lý trí, người ra quyết định còn phải 
xử lý những nhận thức không hoàn thiện. Như chúng ta đã biết, những cơ chế chú ý 
được lựa chọn khiến các thông tin thích hợp được sàng lọc vô ý thức. Hơn nữa, các 
nhân viên, khách hàng và những đối tượng khác có quyền lợi bất di bất dịch cũng cố 
gây ảnh hưởng tới nhận thức của người ra quyết định bởi vậy thông tin, không nhiều 
thì ít, sẽ được nhận thức là một vấn đề hay một cơ hội. Một thách thức khác về mặt 
nhận thức là con người nhìn nhận vấn đề hay cơ hội thông qua các hình thái tinh thần 
(mental models). Các hình thái hoạt động của thế giới giúp chúng ta cảm nhận môi 
trường của chúng ta, nhưng chúng cũng làm chúng ta nhớ mãi những giả thiết khiến 
chúng ta khó nhận ra những thực tế mới.  

Một khó khăn khác trong việc xác định vấn đề một cách hiệu quả là kỹ năng của người 
ra quyết định kém. Một lỗi chẩn đoán phổ biến là khuynh hướng xác định vấn đề dưới 
dạng giải pháp của họ. Người nào nói rằng: “Vấn đề là chúng ta cần kiểm soát hơn nữa 
các nhà cung cấp của chúng ta” thì đã rơi vào chiếc bẫy này. Lưu ý rằng tuyên bố này 
chú trọng vào một giải pháp (kiểm soát nhà cung cấp) mặc dù chẩn đoán chính xác sẽ 
xác định nguyên nhân của các triệu chứng trước khi đưa ra các giải pháp. Khuynh 
hướng chú trọng vào giải pháp dựa trên các thành kiến của con người với các hành 
động cũng như nhu cầu giảm mức độ không rõ ràng. 
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Những người ra quyết định cũng chú trọng vào các giải pháp bởi họ có một loạt các 
hành động được ưu tiên đã từng làm việc rất hiệu quả. Một số nhà điều hành nổi tiếng 
với giải pháp cắt giảm lực lượng lao động bất cứ khi nào gặp khó khăn; những người 
khác lại đưa ra chương trình mới phục vụ khách hàng như một giải pháp ưa thích áp 
dụng cho các vấn đề khác nhau. Trọng tâm ở đây là những người ra quyết định có 
khuynh hướng nhìn nhận vấn đề dưới quan điểm của các giải pháp đã có sẵn và trước 
đây từng xử lý được vấn đề. 

Xác định vấn đề và cơ hội một cách hiệu quả hơn 

Nhận biết vấn đề và cơ hội sẽ luôn là một thách thức, nhưng quá trình này có thể được 
cải thiện thông qua những hiểu biết về những giới hạn về chuẩn đoán và nhận thức 
này. Qua việc nhận ra những cách suy nghĩ hạn chế sự hiểu biết của con người về thế 
giới như thế nào, những người ra quyết định học được cách xem xét những viễn cảnh 
thực tế khác một cách thẳng thắn hơn. Có thể hạn chế được những điểm yếu về nhận 
thức và chẩn đoán thông qua việc thảo luận tình huống với các đồng nghiệp. Người ra 
quyết định sẽ phát hiện ra những “điểm mù” trong xác định vấn đề qua việc lắng nghe 
những người khác ý kiến của người khác đánh giá như thế nào về một thông tin nhất 
định và chẩn đoán vấn đề như thế nào. Các cơ hội cũng trở nên rõ ràng khi những 
người ngoài cuộc nghiên cứu thông tin này bằng những cách suy nghĩ khác của họ. 

Đánh giá và lựa chọn giải pháp 

Theo mô hình ra quyết định lý trí, con người dựa trên logic để đánh giá và lựa chọn 
giải pháp. 

Quy trình lý trí này giả thiết rằng người ra quyết định đã có mục tiêu rõ ràng và thống 
nhất trong toàn bộ tổ chức, và họ xử lý các sự kiện và hậu quả của tất cả các giải pháp 
đồng thời và hiệu quả, và giải pháp mà họ chọn sẽ đem lại kết quả cao nhất. 

Giới hạn lý trí (bounded rationality) 

Xử lý những thông tin hạn chế và không hoàn thiện hay vừa ý mình mà không tối đa 
hoá khi lựa chọn giữa những giải pháp. 

Nửa thế kỷ trước, nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Herbert Simon đã đặt vấn đề về 
các giả thiết này. Ông cho rằng con người rơi vào tình trạng bị giới hạn lý trí (bounded 
rationality) bởi họ xử lý những thông tin hạn chế và không hoàn thiện nên hiếm khi 
lựa chọn được giải pháp tốt nhất. Từ những nghiên cứu của các nhà khoa học OB và 
những quan sát từ thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng, ở một số khía cạnh, sự đánh giá 
và chọn lựa của con người khác mô hình lý trí như thế nào, như minh hoạ tại hình 2. 
Những khác biệt này cũng quan trọng tới mức thậm chí hiện các nhà kinh tế cũng đang 
chuyển từ hình thái lý trí sang hình thái lý trí hạn chế trong các học thuyết và giả thiết 
của mình. Hãy nghiên cứu những khác biệt này về mặt mục tiêu, xử lý thông tin và tối 
đa hoá. 
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Hình 2: Những giả thiết về mô hình lý trí ngược với những kết quả nghiên cứu 
về hành vi tổ chức trong lựa chọn những giải pháp quyết định. 

 

 

                                             Nguồn: Kết quả quan sát và thực nghiệm. 

Những vấn đề về mục tiêu 

Chúng ta cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng để chọn ra giải pháp tốt nhất. Các mục tiêu 
cần đặt ra một tiêu chuẩn làm căn cứ đánh giá mỗi giải pháp. Tuy nhiên, trên thực tế 
các mục tiêu của một tổ chức thường rất tham vọng và xung đột với nhau. Một cuộc 
khảo sát gần đây cho thấy, 25% nhà quản lý và nhân viên cảm thấy các quyết định bị 
đưa ra chậm trễ bởi vấp phải khó khăn trong việc thống nhất mục tiêu của quyết định. 
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Những vấn đề về xử lý thông tin  

Con người không đưa ra được những quyết định lý trí hoàn hảo bởi họ không xử lý tốt 
thông tin. Có một vấn đề là người ra quyết định không thể suy xét hết mọi khả năng và 
những hậu quả của chúng. Bởi vậy, họ chỉ xem xét một vài khả năng và một số kết quả 
chính. Ví như có hàng tá thương hiệu máy tính để chọn lựa và hàng tá thông số để xem 
xét, nhưng thông thường con người chỉ đánh giá một vài thương hiệu và một vài thông 
số mà thôi. 

Một vấn đề liên quan là người ra quyết định thông thường chỉ xem xét lần lượt từng 
khả năng chứ không đồng thời xem xét mọi khả năng. Khi xuất hiện khả năng mới, 
ngay lập tức họ ngầm so sánh với khả năng mà họ ưa thích và sử dụng để so sánh với 
các khả năng khác. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất, con người thường ngầm lập ra một 
khả năng mà họ thích dựa trên những thông tin hạn chế mà họ có từ lâu trước khi quy 
trình đánh giá chính thức bắt đầu. 

Thứ hai, con người thường chọn lựa khả năng ưa thích của mình khi so sánh với các 
khả năng khác một cách vô ý thức qua việc bóp méo thông tin và thay đổi tiêu chuẩn 
của quyết định. 

Ngầm thích (implicitfavorite): 

Người ra quyết định so sánh giải pháp mà họ ưa thích với những giải pháp chọn lựa 
khác. 

Một nghiên cứu gần đây đối với các sinh viên kiểm toán chứng minh con người có thể 
bóp méo thông tin và thay đổi tiêu chuẩn của quyết định như thế nào để ủng hộ cho 
khả năng mà họ ngầm thích. Các sinh viên được giao cho một vụ việc chi tiết và phải 
xác định liệu các vấn đề tài chính của công ty này đã đủ “nghiêm trọng” để báo cáo 
cho kiểm toán hay chưa? Các sinh viên cho rằng công ty đang gặp khó khăn tài chính 
đã bóp méo thông tin có sẵn để khiến tình trạng tài chính trở nên tồi tệ hơn, trong khi 
những người không muốn báo cáo vấn đề lại tối thiểu hoá bất cứ thông tin tiêu cực 
nào. Ngoài ra, những sinh viên muốn báo cáo những khó khăn tài chính của công ty 
còn sử dụng khái niệm “nghiêm trọng” một cách mơ hồ, trong khi những sinh viên 
không muốn báo cáo sử dụng khái niệm này chính xác hơn và khắt khe hơn. Tóm lại, 
những sinh viên thiên về báo cáo vấn đề tài chính của công ty đã bóp méo thông tin và 
tiêu chuẩn quyết định để hỗ trợ cho sự thiên vị của mình. 

Các vấn đề của tối đa hoá (Maximization) 

Những người ra quyết định có khuynh hướng lựa chọn giải pháp có thể chấp nhận 
được hay “vừa đủ tốt” hơn là chọn giải pháp tốt nhất. Nói một cách khác, họ chọn giải 
pháp vừa ý (satisficing) hơn là giải pháp tốt nhất. Có sự vừa ý bởi người ra quyết định 
không có khả năng xem xét mọi giải pháp, và thông tin về các giải pháp cũng không 
hoàn hảo hoặc đầy tính tham vọng. Sự vừa ý cũng diễn ra bởi, như đã đề cập, những 
người ra quyết định có khuynh hướng đánh giá lần lượt từng giải pháp. Mỗi lần đánh 
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giá, họ so sánh một giải pháp với giải pháp mà họ ngầm thích và hiển nhiên sẽ chọn 
lựa giải pháp “đủ tốt” để đáp ứng nhu cầu hay sự ưa thích của họ. 

Vừa ý (satisficing) 

Lựa chọn giải pháp vừa ý hay “đủ tốt”, hơn là chọn giải pháp tối ưu, tốt nhất. 

Tình cảm và sự chọn lựa 

Herbert Simon và các học giả OB khác đã chứng minh rằng trung tâm lý trí của não bộ 
không đánh giá các giải pháp tốt như mô hình ra quyết định lý trí đã giả định. Tuy 
nhiên, họ đã không chú ý tới một yếu điểm hiển nhiên với mô hình lý trí, đó là mô 
hình này không hề xem xét tác động của tình cảm con người trong quá trình ra quyết 
định. Cứ như cả hai trung tâm tình cảm và lý trí của não bộ đều báo động cho chúng ta 
những vấn đề, các quy trình này cũng ảnh hưởng tới sự lựa chọn giải pháp của chúng 
ta. Các học giả chỉ vừa bắt đầu hiểu ảnh hưởng của tình cảm tới việc ra quyết định. 
Như đã đề cập trước đây, trung tâm lý trí của não bộ xử lý (không hoàn hảo như chúng 
ta đã biết) thông tin liên quan tới những chọn lựa khác nhau. Trung tâm tình cảm tạo ra 
những hình thái tình cảm nhanh hơn nên dẫn chúng ta tới một số giải pháp, đồng thời 
cũng đẩy chúng ta ra khỏi một số giải pháp khác. Ví dụ, chúng ta chú ý hơn tới các chi 
tiết khi đang trong tâm trạng tiêu cực, có thể vì một tâm trạng tiêu cực báo hiệu rằng 
có điều gì đó sai cần phải được chú ý. 

Ngược lại, chúng ta dựa trên các tiêu chuẩn khi trong trạng thái tích cực, vì vậy chúng 
ta ít để ý tới các chi tiết. Các trạng thái tình cảm cụ thể cũng có những ảnh hưởng cụ 
thể tới các quyết định của chúng ta. Hãy xem xét trạng thái tức giận, với khuynh 
hướng tạo ra một “hành động đấu tranh” tức thời trước một tình huống đe doạ. Khi con 
người đang trong tâm trạng tức giận, dường như họ chỉ dựa trên những khuôn mẫu và 
những biện pháp trực tiếp nhanh chóng để đưa ra quyết định nhanh hơn. Nói chung, 
tình cảm có ảnh hưởng lớn tới việc đánh giá các giải pháp của chúng ta. 

Trực giác và sự chọn lựa 

Trực giác (intuition) là khả năng nhận biết sự tồn tại của một vấn đề hay một cơ hội để 
lựa chọn ra hành động tốt nhất mà không viện dẫn lý lẽ về ý thức.  

Trực giác là khả năng nhận biết sự tồn tại của một vấn đề hay một cơ hội để lựa chọn 
ra hành động tốt nhất mà không cần lý lẽ về ý thức. Một số học giả cảnh báo với chúng 
ta rằng trực giác chỉ đơn thuần một sự mơ tưởng và có thể gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng. Cho dù có những cảnh báo này, đa số các giáo sư và các nhà quản lý 
đều nói họ có dựa trên trực giác, nhất là khi đưa ra những quyết định mang tính lý trí 
nhiều hơn. “Thường không có cách nào để có thời gian phân tích kỹ lưỡng tất cả mọi 
chọn lựa hay mọi giải pháp mà bạn đang có”, Ralph S.Larsen, Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điều hành của hãng Johnson & Johnson nói. “Bởi vậy bạn phải dựa trên những 
trực giác kinh doanh của mình”. 
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Lưu ý rằng trực giác hiếm khi xuất hiện đơn lẻ. Người ra quyết định phân tích những 
thông tin hiện có, sau đó chuyển sang trực giác để hoàn tất quy trình. 

Chúng ta có nên dựa vào trực giác hay cần thận trọng xem xét nó? Câu trả lời là cả hai. 
Sự thực là đôi khi những quyết định của chúng ta cũng mang tính thiên vị và không 
mang tính hệ thống như trực giác. Ví dụ, khi quyết định đầu tư kinh doanh mới, người 
ra quyết định nghĩ về những rủi ro theo tình cảm của họ hơn là theo chứng cứ. Tuy 
nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng từ các cuộc nghiên cứu cho thấy trực giác là 
đường dẫn để con người sử dụng các kiến thức ngầm của mình. Kiến thức ngầm là 
những thông tin có giá trị được tiếp thu thông qua quan sát và bằng kinh nghiệm, nó 
không được nắm bắt một cách rõ ràng nên cũng không thể được truyền đạt công khai. 
Kiến thức này kết hợp với những lý lẽ logic và qua thời gian trở thành thói quen. Vì 
vậy, trực giác cho phép chúng ta tiếp cận kho kiến thức ngầm lớn lao của chúng ta. 

Để lựa chọn giải pháp hiệu quả hơn thì cần lưu ý: 

Rất khó có thể loại bỏ những hạn chế của con người trong việc chọn lựa, nhưng có một 
số chiến lược có thể hỗ trợ cho việc này. Một số công ty tự động đánh giá các giải 
pháp thông qua việc xác định những yếu tố liên quan và cho điểm mỗi giải pháp dựa 
trên các tiêu chuẩn này. Ví dụ, một uỷ ban của công ty hoá chất Dow Chemical dựa 
trên một quy trình đánh giá tự động để quyết định theo đuổi các dự án công nghệ 
thông tin nào. Quy trình này có khả năng giảm thiểu những vấn đề như ưa thích ngầm 
và tự vừa ý xảy ra khi ra quyết định dựa trên những suy xét đối tượng chung. Tuy 
nhiên, vẫn có một rủi ro mà người ra quyết định sẽ thiên vị về tiêu chuẩn đánh giá để 
cho giải pháp mà họ ưa thích nhận được điểm số cao nhất. 

Trực giác cũng được xem xét trong quy trình lý trí này. Chúng ta cần phải thận trọng 
bởi những cảm giác mang tính bản năng “gut feelings” không phải đơn thuần là những 
nhận thức méo mó, những giả thiết sai lệch, những trực giác còn đóng một vai trò 
trong việc đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. 

Một vấn đề khác là xử lý vấn đề tình cảm như thế nào khi lựa chọn. Nhiều người trong 
số chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm trong khi tình cảm hấp tấp, và nhiều 
người lại cố đưa ra những lựa chọn “lý trí” khi l ẽ ra phải chú ý nhiều hơn tới tình cảm 
của chúng ta. Đề xuất đầu tiên ở đây là chúng ta cần thường xuyên ý thức rằng các 
quyết định chịu ảnh hưởng từ cả quy trình lý trí và quy trình tình cảm. Với ý thức này, 
một số người ra quyết định thận trọng xem xét lại những vấn đề quan trọng để có thể 
xem xét thông tin trong những trạng thái tinh thần khác nhau và cho phép gạt những 
tình cảm ban đầu sang một bên. Những người khác lại áp dụng kế hoạch kịch bản 
(scenario planning), họ dự kiến những tình huống khẩn cấp từ lâu trước khi nó xảy ra, 
bởi vậy có thể đánh giá các giải pháp hành động mà không phải chịu sức ép nào, cũng 
như những ảnh hưởng bởi những tình cảm khi tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra. 

Kế hoạch kịch bản (scenario planning): 
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Một quy trình suy nghĩ mang tính hệ thống về tương lai của giải pháp và tổ chức phải 
làm gì để dự đoán và phản ứng trong những môi trường đó. 

Đánh giá kết quả của quyết định.  

Trái ngược với mô hình lý trí, người ra quyết định không hoàn toàn trung thực với bản 
thân khi đánh giá tính hiệu quả các quyết định của họ. Một trong những điều đáng lo là 
sau khi chọn lựa, người ra quyết định có khuynh hướng ủng hộ quyết định của mình 
qua việc bỏ qua hay đánh giá thấp những mặt tiêu cực của giải pháp đã chọn lựa và 
nhấn mạnh những mặt tích cực của nó. Sự bóp méo nhận thức này, còn được gọi là sự 
biện hộ sau khi ra quyết định (post decisional justification), xảy ra từ nhu cầu duy trì 
lòng tự trọng của chúng ta. 

Biện hộ hậu quyết định (post decisional justification): Biện hộ cho chọn lựa bằng cách 
thổi phồng chất lượng của giải pháp được lựa chọn và hạ thấp chất lượng của giải pháp 
không được lựa chọn. 

Biện hộ sau khi ra quyết định đem lại cho con người đánh giá lạc quan thái quá về các 
quyết định của họ, tới khi họ nhận được những thông tin không thể chối cãi và rõ ràng 
trái ngược với dự kiến của họ. Không may là, nó còn thổi phồng những đánh giá ban 
đầu về quyết định của người ra quyết định, bởi vậy thực tế thường xuất hiện như một 
cú sốc đau đớn khi cuối cùng cũng nhận được những phản hồi về quyết định. 

Leo thang cam kết (Escalation of Commitment) 

Leo thang cam kết (Escalation of Commitment) – Chiều hướng sửa chữa một quyết 
định kém hiệu quả hay phân bổ nhiều hơn các nguồn lực cho các hành động sai lầm. 

Vấn đề thứ hai khi đánh giá kết quả của quyết định là hiện tượng “leo thang cam kết” 
một cách bất hợp lý – chiều hướng sửa chữa một quyết định kém hiệu quả hay phân bổ 
nhiều hơn các nguồn lực cho những hành động sai lầm.  

Những nguyên nhân của cam kết bất hợp lý.  

Tại sao con người ngày càng bị dấn sâu hơn vào các dự án đổ vỡ? Các nhà nghiên cứu 
hành vi tổ chức đã đưa ra một số lý do, bao gồm sự tự biện hộ, ảo tưởng của kẻ đánh 
bạc, những kẻ mù tri giác và các chi phí kết thúc (closing costs). 

■ Tự biện hộ - các cá nhân cố tạo ra những ấn tượng tích cực về bản thân, trong đó có 
hình ảnh họ đã ra các quyết định đúng đắn. Nếu quyết định dường như không đem lại 
các kết quả như mong muốn, người ra quyết định sẽ rót thêm tiền và các nguồn lực 
khác vào đó để nó củng cố sự tự tin cho họ về khả năng ra quyết định của mình. 

■ Ảo tưởng của kẻ đánh bạc - Rất nhiều dự án dẫn tới sự cam kết bất hợp lý bởi người 
ra quyết định đánh giá thấp những rủi ro và đánh giá quá cao khả năng thành công của 
họ. Họ trở thành nạn nhân của cái gọi là ảo tưởng của kẻ đánh bạc khi quá ảo tưởng 
vào khả năng kiểm soát các vấn đề phát sinh của mình.  
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■ Những kẻ mù tri giác - Cam kết bất hợp lý đôi khi xảy ra bởi người ra quyết định 
không thấy ngay được vấn đề. Thông qua tự vệ tri giác (perceptual defense), họ vô tình 
không nhận ra hay biện hộ cho những thông tin tiêu cực. Vấn đề nghiêm trọng ban đầu 
chỉ được coi như một lỗi nhỏ trên con đường đi tới thành công. Thậm chí ngay cả khi 
họ nhận ra điều gì đó sai, thì thông tin tiêu cực này vẫn mang đầy tính tham vọng 
khiến nó có thể bị hiểu sai hoặc suy xét sai. 

■ Các chi phí kín (closing costs) - Thậm chí khi nghi ngờ sự thành công của dự án, 
người ra quyết định vẫn tiếp tục thực hiện bởi chi phí cuối cùng của dự án là cao và 
không rõ ràng. Huỷ bỏ một dự án lớn có thể bị phạt những khoản lớn, uy tín bị giảm 
sút và phải trả giá về chính trị. 

Để đánh giá hiệu quả của các quyết định thì cần lưu ý: 

Một cách hiệu quả để giảm thiểu sự cam kết bất hợp lý và biện hộ hậu quyết định là 
tách riêng những người chọn lựa quyết định với những người đánh giá hiệu quả quyết 
định. Như vậy sẽ tránh được vấn đề sĩ diện bởi người chịu trách nhiệm đánh giá hiệu 
quả của quyết định không có liên quan gì tới quyết định gốc. Ví dụ, một nghiên cứu 
cho thấy các ngân hàng dường như thích áp dụng các biện pháp xử lý những khoản nợ 
khó đòi sau khi người điều hành chịu trách nhiệm ký khoản cho vay gốc được chuyển 
đi nơi khác. Nói một cách khác, ngân hàng cắt giảm được thua lỗ khi một người khác 
tiếp nhận xử lý các khoản nợ.  

Sự tham dự của nhân viên (Employee involvement) chỉ mức độ ảnh hưởng của nhân 
viên đến việc tổ chức và thực hiện công việc của họ. 

Chiến lược thứ hai là thiết lập công khai một cấp độ điều chỉnh để có thể huỷ bỏ hay 
đánh giá lại quyết định. Điều này tương tự như việc cắt lỗ (stop-loss) trên thị trường 
chứng khoán, khi chứng khoán được bán nếu nó rơi xuống dưới một giá nhất định. 
Vấn đề của giải pháp này là các điều kiện thường phức tạp tới mức khó xác định được 
điểm thích hợp để huỷ bỏ một dự án. Cuối cùng, các dự án có thể ít gặp rủi ro cam kết 
bất hợp lý hơn nếu có nhiều người cùng tham gia. Các đồng nghiệp liên tục giám sát 
lẫn nhau và có thể nhận ra vấn đề sớm hơn những người làm dự án một mình. Sự tham 
gia của nhân viên cũng có chung những lợi ích như trên và những lợi ích khác đối với 
quy trình ra quyết định mà chúng ta sẽ học ở phần sau đây. 

Tóm lại, ra quyết định là một quy trình mang tính ý thức để chọn lựa giữa một hay 
nhiều giải pháp với mục đích hướng tới một số kết quả mong muốn. Mô hình ra quyết 
định lý trí bao gồm xác định các vấn đề và cơ hội, lựa chọn cách thức ra quyết định tốt 
nhất, xây dựng các giải pháp thay thế, chọn ra giải pháp tốt nhất, thực hiện giải pháp 
đã chọn và đánh giá kết quả của quyết định. 

Các hình thức tình cảm, những thiên vị mang tính ý thức và kỹ năng chẩn đoán kém 
ảnh hưởng tới khả năng nhận ra vấn đề và cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể giảm 
thiểu những khó khăn này bằng việc nhận biết những hạn chế của con người và thảo 
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luận tình huống với đồng nghiệp. Đánh giá và lựa chọn những giải pháp thường gặp 
khó khăn bởi các mục tiêu của tổ chức mang tính tham vọng và xung đột với nhau, 
cách xử lý thông tin của con người không hoàn hảo, chủ quan và có khuynh hướng tự 
thoả mãn hơn là tối đa hoá. Tình cảm của chúng ta định hướng sự ưa thích của chúng 
ta đối với các giải pháp, và các tâm trạng cũng có tác động hỗ trợ hay cản trở việc 
chúng ta đánh giá kỹ lưỡng các giải pháp. 

Các giải pháp có thể được chọn một cách hiệu quả hơn thông qua việc xác định và cân 
nhắc một cách có hệ thống các yếu tố được sử dụng để đánh giá các giải pháp, sử dụng 
trực giác một cách thận trọng khi chúng ta sở hữu đủ các kiến thức ngầm về vấn đề, và 
xem xét liệu tình cảm của chúng ta có ảnh hưởng tới tình huống. Kế hoạch kịch bản có 
thể giúp bạn đưa ra các quyết định mà không phải chịu áp lực hay tác động của tình 
cảm khi các tình huống dự kiến xảy ra trên thực tế. 

Biện hộ sau khi ra quyết định và những cam kết bất hợp lý khiến chúng ta khó đánh 
giá chính xác kết quả của quyết định. Sự thổi phồng chủ yếu là do sự tự biện hộ, ảo 
tưởng của kẻ đánh bạc, những kẻ mù tri thức và các chi phí kín. Những vấn đề này 
được giảm thiểu bằng việc tách riêng người chọn lựa quyết định với người đánh giá 
hiệu quả của quyết định, thiết lập một cấp độ cụ thể cho phép huỷ bỏ hay đánh giá lại 
quyết định, đánh giá những ý kiến phản hồi rõ ràng và mang tính hệ thống về sự thành 
công của dự án, và để nhiều người tham gia quá trình ra quyết định. 
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