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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ ในสัปดาห์นี ้
อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝากเรื่ อง “จริงหรื อที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล”
มาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะ
ในวันหนึง่ ๆ คุณผู้ฟังต้ องตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่าง ตังแต่
้
เช้ าว่าตื่นเช้ าขึ ้นมาจะทาอะไร จะทานข้ าวอะไร จนกระทัง่ เวลาดึกว่า
จะเข้ านอนตอนกี่โมง การตัดสินใจแต่ละครัง้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กันไป บางครัง้ ผลของการตัดสินใจนันส
้ าคัญกับชีวิตมาก บางครัง้
อาจไม่สาคัญมากนัก บางครัง้ มีข้อมูลที่ใช้ ในการตัดสินใจจากัด
บางครัง้ มีมากจนเกินไป บางครัง้ มีเวลาคิดก่อนที่จะตัดสินใจจากัด
แต่บางครัง้ มีเวลามากมาย
เนื่องจากความแตกต่างของสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจใน
แต่ละครัง้ ทาให้ มนุษย์ต้องปรับวิธีในการตัดสินใจให้ แตกต่างกันไป
เพื่อให้ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นักจิตวิทยาแบ่งวิธีการ
ตัดสินใจที่มนุษย์ใช้ เป็ น 2 แบบ ด้ วยกัน คือ การตัดสินใจแบบใช้ การ
วิเคราะห์ และการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัด
การตัดสินใจทังสองอย่
้
างเป็ นการตัดสินใจที่ใช้ เหตุผล โดย
ในการตัดสินใจแบบแรกนัน้ เป็ นการวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่เป็ นไปได้
ในการตัดสินใจทังหมด
้
และผลที่ตามมาของแต่ละทางเลือกอย่าง
ถ้ วนถี่ ซึง่ ในสภาพความเป็ นจริงแล้ ว การตัดสินใจแบบนี ้เสียเวลา
มาก และสถานการณ์มกั จะไม่เอื ้อให้ มนุษย์ตดั สินใจรูปแบบนี ้
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การตัดสินใจแบบหลัง เป็ นการใช้ ทางลัดในการตัดสินใจ เช่น
วันหนึง่ เจอคนแปลกหน้ า แต่งตัวสกปรก มาทักทายกับคุณผู้ฟัง คุณ
ผู้ฟังมีเวลาตัดสินใจน้ อยมาก ที่จะพิจารณาถึงทางเลือกในการ
ตัดสินใจทังหมด
้
แต่คณ
ุ ผู้ฟังเห็นแต่งตัวสกปรก จึงคิดว่าไม่นา่
ไว้ วางใจ จึงปฏิเสธที่จะคุยโต้ ตอบ
มนุษย์ใช้ วิธีตดั สินใจแบบใช้ ทางลัด และไม่คอ่ ยใช้ วิธี
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ เนื่องจากมนุษย์มีข้อจากัดทางปั ญญา ไม่
สามารถประมวลข้ อมูลจานวนมากพร้ อมกันได้ วิธีตดั สินใจแบบใช้
ทางลัดเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่แล้ วมนุษย์จะสามารถ
ตัดสินใจด้ วยทางลัดได้ ถกู ต้ อง แต่บางครัง้ อาจเกิดข้ อผิดพลาดได้
เช่น คนที่แต่งกายสกปรก อาจเป็ นเพื่อนของคุณปลอมตัวมาได้ นะคะ
ในวันพรุ่งนี ้ มาคุยกันว่าวิธีการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัดมีอะไรบ้ างนะ
คะ สวัสดีคะ่
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“จริงหรื อที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล” ต่อนะคะ
เมื่อวานนี ้ ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่าการตัดสินใจของมนุษย์แบ่งเป็ น
2 ประเภท คือ การตัดสินใจแบบวิเคราะห์ และการตัดสินใจแบบใช้
ทางลัด ส่วนใหญ่แล้ วมนุษย์จะใช้ การตัดสินใจแบบหลัง
ซึง่ การตัดสินใจแบบใช้ ทางลัดนันมี
้ หลายรูปแบบนะคะ
รูปแบบหนึง่ ที่มกั พบคือ การตัดสินใจตามภาพในความคิด ซึง่ ก็คือ
ภาพในสมองของเราในการมองสิ่งต่างๆ หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ รอบตัว
เช่น ภาพในความคิดของการโยนเหรี ยญ คือ ผลที่ออกมาจะต้ องสุม่
ระหว่างหัวกับก้ อย สมมติวา่ คุณเล่นทายเหรี ยญกับเพื่อน ห้ าครัง้ ที่
ผ่านมาออกหัวตลอด ครัง้ ต่อไป คนส่วนใหญ่จะทายว่าออกก้ อย
เพราะคิดว่าการโยนเหรี ยญต้ องสุม่ ตามภาพในความคิดของคุณ แต่
จริงๆ แล้ วโอกาสในการออกหัวกับก้ อยในครัง้ ต่อไป ก็คือครึ่งต่อครึ่ง
เหมือนเดิม
ดังนันจึ
้ งมักเห็นคนเล่นพนันที่เล่นเสียแล้ ว จะต้ องการถอน
ทุนคืน เพราะเขาคิดว่าเมื่อเสียแล้ วก็ต้องมีได้ ตามภาพในความคิด
ของการสุม่ ที่เกิดจากการพนันนัน่ เอง ทังที
้ ่จริงๆ แล้ วโอกาสที่เสียและ
โอกาสได้ ในครัง้ ต่อไปเท่าเดิม
บางครัง้ การตัดสินใจตามภาพในความคิด ก็สง่ ผลต่อ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เห็นรถคันหนึง่ ขับช้ า จะเปลี่ยนเลน
ก็ลงั เล หลายคนจะบอกว่ารถคนนันผู
้ ้ หญิงขับแน่ๆ ตามภาพใน
ความคิดของเขา ว่าผู้หญิงขับรถไม่ดี ทังที
้ ่จริงๆ แล้ ว รถคันนันอาจ
้
เป็ นผู้ชายที่เพิ่งหัดขับได้
ถ้ าลองคิดถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน จะเห็นว่าภาพใน
ความคิดส่งผลต่อการตัดสินใจเยอะมาก ในหลายครัง้ ภาพใน
ความคิดมีประโยชน์มากในการช่วยให้ มนุษย์ตดั สินใจได้ ถกู ต้ องนะ
คะ แต่ถ้าเราพึง่ ภาพในความคิดมากเกินไป จะส่งผลให้ มนุษย์ไม่
สังเกตลักษณะอื่นๆ รอบตัว เช่น ไม่ดใู ห้ ชดั เจนก่อนว่าคนขับรถนัน้
เพศอะไร มีป้ายมือใหม่หดั ขับหลังรถหรื อไม่นะคะ ในวันพรุ่งนี ้ เราจะ
มาคุยกันต่อว่าการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัดรูปแบบอื่นๆ เป็ นอย่างไร
และคุณผู้ฟังจะใช้ ทางลัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไร
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คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“จริงหรื อที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล” ต่อนะคะ
เมื่อวานได้ กล่าวถึงการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัดรูปแบบหนึง่
คือ การตัดสินใจแบบใช้ ภาพในความคิดไปแล้ ว รูปแบบการตัดสินใจ
แบบใช้ ทางลัดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การตัดสินใจตามการระลึกได้
คนเราจะตัดสินว่าสิ่งไหนเกิดขึ ้นบ่อย หรื อสิ่งใดมีโอกาสเกิดขึ ้น
มากกว่า โดยดูวา่ เรานึกถึงสิ่งนันได้
้ ง่ายแค่ไหน ยิ่งนึกได้ ง่าย ยิ่งคิดว่า
สิ่งนันเกิ
้ ดขึ ้นบ่อย เช่น ถ้ าคุณไปกินอาหารในร้ านใหม่ คุณกินอาหาร
นันแล้
้ วรู้สกึ อร่อย คุณจะบอกต่อกับเพื่อนว่าอาหารร้ านนี ้อร่อย
เพราะคุณคิดถึงความรู้สกึ อร่อยของร้ านนี ้ได้ ง่าย
การเกิดความประทับใจแรก ก็สามารถอธิบายได้ ด้วยการ
ตัดสินใจรูปแบบนี ้ ความประทับใจแรกจะเด่นชัดในความจาของคุณ
ทาให้ ระลึกถึงได้ ง่าย เช่น คุณทางานกับเพื่อนคนหนึง่ แล้ วรู้สกึ ว่าเขา
เป็ นคนขยัน พอเวลาหาคนร่วมกลุม่ คุณจะนึกถึงความประทับใจนี ้ได้
ง่าย แล้ วตัดสินใจชวนเพื่อนเข้ าร่วมกลุม่
นอกจากนี ้ยังสังเกตได้ วา่ สื่อยังส่งผลต่อการตัดสินใจของเรา
ได้ ด้วยนะคะ อย่างที่นกั ข่าวนาเสนอข่าวบางเรื่ องมากเป็ นพิเศษ และ
อาจนาเสนอข่าวบางเรื่ องน้ อยเป็ นพิเศษก็สง่ ผลต่อการตัดสินใจแบบ
ใช้ ทางลัดของมนุษย์ได้ ด้วยเช่นกันนะคะ เช่น ข่าวการตายที่เกิดจาก
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ฆาตกรรม ถูกนาออกข่าวมาก ส่งผลให้ ผ้ อู า่ นข่าวระลึกถึงอันตราย
จากการถูกฆาตกรรม มากกว่าการตายที่เกิดจากโรคที่ถกู นาเสนอ
น้ อยกว่า ทังๆ
้ ที่การตายจากโรคมีจานวนมากกว่าการตายจาก
ฆาตกรรมมาก
หลักการนี ้ ถูกนาไปประยุกต์ใช้ ในการโฆษณา จะเห็นว่า
โฆษณาภาพยนตร์ หรื อสินค้ าบางอย่าง จะถูกนาเสนอด้ วยความถี่สงู
มาก หรื อทาให้ โฆษณาจดจาได้ ง่าย การนาเสนอรูปแบบนี ้ส่งผลให้
ผู้บริโภคจดจาภาพยนตร์ หรื อสินค้ าเหล่านี ้ได้ พอเวลาต้ องตัดสินใจ
เลือกซื ้อ ผู้บริ โภคจะระลึกถึงสินค้ าเหล่านี ้ได้ ง่าย และจะตัดสินใจ
เลือกตามความคุ้นเคย
การตัดสินใจตามการระลึกได้ มีประโยชน์อย่างมากนะคะ
ในกรณีที่คณ
ุ ไม่สามารถหาข้ อมูลภายนอกได้ คุณอาจใช้ ข้อมูลจาก
ในสมองมาช่วยในการตัดสินใจ แต่บางครัง้ ข้ อมูลเหล่านี ้ก็อาจ
ก่อให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการตัดสินใจได้ เช่นกันนะคะ ในวันพรุ่งนี ้เรา
จะมาคุยกันต่อถึงตัวอย่างอื่นของการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัด
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ครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง “จริงหรื อที่การตัดสินใจ
ของมนุษย์ใช้ เหตุผล” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัด 2 รูปแบบแล้ ว
คือ การตัดสินใจตามภาพในความคิด และการตัดสินใจตามการระลึกได้ การ
ตัดสินใจแบบใช้ ทางลัดอีกรูปแบบหนึง่ ที่จะนาเสนอในครัง้ นี ้คือ การตัดสินใจ
แบบปรับข้ อมูลเก่า
การตัดสินใจแบบปรับข้ อมูลเก่า เป็ นกลไกที่มนุษย์ใช้ ข้อมูลเก่าเป็ น
ตัวตังในการตั
้
ดสินใจ เช่น ถ้ าคุณต้ องการซื ้อสินค้ าชิ ้นหนึ่ง ถามแม่ค้าบอกว่า
อยูท่ ี่ 300 บาท คุณจะเลือกต่อราคา โดยใช้ ข้อมูลเก่าว่าสินค้ าราคา 300
บาทเป็ นตัวตัง้ คุณอาจจะต่อเหลือ 250 บาท ทังที
้ ่จริงๆ แล้ วราคาต้ นทุนของ
สินค้ านี ้อาจอยูท่ ี่ 100 บาทได้
การตัดสินใจรูปแบบนี ้มีประโยชน์มากในกรณีที่คณ
ุ ไม่มีข้อมูลอื่นอยู่
แต่อาจส่งผลให้ คิดอย่างสร้ างสรรค์ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณต้ องการปรับ
รูปแบบร้ านขายกาแฟ คุณติดภาพร้ านขายกาแฟแบบเก่า ทาให้ คณ
ุ ปรับแต่ง
จากเดิมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ซึง่ ส่งผลให้ ไม่สามารถหารูปแบบร้ านกาแฟที่
แปลกใหม่ได้
จะเห็นว่าการตัดสินใจของมนุษย์มีจดุ เด่น และข้ อจากัดอยู่ ในการ
ลดข้ อจากัดเหล่านี ้ สามารถทาได้ หลายทาง ทางหนึง่ ที่สามารถช่วยได้ คือ
การฝึ กฝน ซึง่ ในการตัดสินใจที่ดีไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั วิธีที่ใช้ ในการตัดสินใจ แต่
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ขึ ้นอยู่กบั การเลือกวิธีที่ใช้ ในการตัดสินใจ โดยในการตัดสินใจเรื่ องสาคัญเรา
จะต้ องใช้ การวิเคราะห์ให้ มากขึ ้น แต่ถ้ามีเวลาจากัด อาจต้ องใช้ ทางลัด แต่
จะต้ องฝึ กในการใช้ ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ ห้ ได้ มากที่สดุ ไม่เชื่อถือ
ทางลัดมากเกินไป เช่น เห็นคนใส่ชดุ สุภาพเข้ ามา ถ้ าคุณใช้ ทางลัด คุณอาจ
คิดว่าเขาไว้ วางใจได้ แต่คณ
ุ อาจพิจารณาเพิ่มเติมอีกเล็กน้ อย เพื่อหาข้ อมูล
ให้ ได้ มากที่สดุ ก่อนตัดสินใจว่าจะไว้ วางใจหรื อไม่
บางครัง้ การจดบันทึก จะช่วยทาให้ เห็นภาพของสถานการณ์ได้ ง่าย
ขึ ้นเช่นกันนะคะ โดยคุณอาจเขียนภาพ เพื่อดูวา่ ปั ญหาปั จจุบนั คืออะไร เกิด
จากอะไร มีทางเลือกในการตัดสินใจอะไรบ้ าง ผลกระทบที่ตามมามีอะไรบ้ าง
สิ่งนี ้ทาให้ คณ
ุ จัดการกับข้ อมูลจานวนมากได้ พร้ อมกันดีกว่าคิดอยูใ่ นสมองที่
คุณจัดการกับข้ อมูลได้ วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ ว่าอารมณ์สง่ ผลกระทบ
อย่างไรต่อการตัดสินใจ
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 8 มิถนุ ายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 5: “จริงหรื อที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“จริงหรื อที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล” ต่อนะคะ
ก่อนหน้ านี ้ได้ พดู คุยไว้ วา่ การตัดสินใจของมนุษย์โดยใช้
เหตุผลสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การตัดสินใจแบบคิด
วิเคราะห์ และการตัดสินใจแบบใช้ ทางลัด แต่คณ
ุ ผู้ฟังอาจสงสัยว่า
ไม่มีการตัดสินใจแบบใช้ อารมณ์หรื อ
แท้ จริงแล้ ว คนเราตัดสินใจด้ วยเหตุผล แต่อารมณ์สง่ ผลต่อ
วิธีที่คนเลือกใช้ ในการตัดสินใจ เมื่อมีอารมณ์ทางบวก จะส่งผลให้
มนุษย์แสวงหาความแปลกใหม่มากขึ ้น คิดนอกกรอบมากขึ ้น ซึง่ ทา
ให้ มนุษย์ใช้ การตัดสินใจแบบปรับจากข้ อมูลเก่าน้ อยลง ซึง่ ส่งผลให้ มี
ความคิดสร้ างสรรค์มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้อารมณ์ทางบวก ยังส่งผลให้ มองโลกในแง่ดีมาก
ยิ่งขึ ้น ซึง่ สามารถอธิบายได้ จากการตัดสินใจตามการระลึกได้ เมื่อ
คุณอยูใ่ นอารมณ์ที่ดี จะทาให้ นกึ ถึงเรื่ องดีๆ ได้ ง่าย และทาให้ คิดว่า
สิ่งที่ตามมาจะเป็ นเรื่ องที่ดีมากยิ่งขึ ้น
แต่ถ้าอยูใ่ นอารมณ์ทางลบ จะส่งผลให้ การแสวงหาความ
แปลกใหม่น้อยลง ซึง่ ส่งผลให้ มนุษย์ใช้ การตัดสินใจแบบปรับจาก
ข้ อมูลเก่ามากขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มที่จะใช้ รูปแบบการตัดสินใจ
แบบเดิมที่เคยทามา
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เช่นเดียวกับอารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบจะส่งผลให้
มนุษย์คิดเรื่ องไม่ดีได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ คดิ ว่าเรื่ องร้ ายๆ มีโอกาสจะ
เกิดขึ ้นได้ ง่ายขึ ้น ทาให้ พฤติกรรมเสี่ยงของเราน้ อยลง
โดยสรุปแล้ ว การตัดสินใจของมนุษย์ใช้ เหตุผล โดยที่วิธีการ
ตัดสินใจมีหลากหลายวิธี ทังแบบใช้
้
การวิเคราะห์ และแบบใช้ ทางลัด
โดยอารมณ์จะส่งผลต่อการเลือกใช้ วิธีในการตัดสินใจ ซึง่ การ
ตัดสินใจของมนุษย์รูปแบบนี ้ โดยส่วนใหญ่แล้ วถือว่ามีประสิทธิภาพ
มาก แต่ในบางครัง้ อาจเกิดข้ อผิดพลาดได้ ถ้ าเราพึง่ การตัดสินใจ
แบบใช้ ทางลัดมากเกินไป ด้ วยเหตุนี ้เองในการตัดสินใจในเรื่ อง
สาคัญๆ จะต้ องระลึกถึงคาที่คนทัว่ ไปมักพูดเพื่อใช้ เตือนสติวา่ “คิด
ก่อนทา”
20 วินาที

