
บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 1: “จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ ในสปัดาห์นี ้

อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝากเร่ือง “จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” 
มาคยุกบัคณุผู้ ฟังนะคะ 
 ในวนัหนึง่ๆ คณุผู้ ฟังต้องตดัสินใจหลายสิ่งหลายอย่าง ตัง้แต่
เช้าวา่ต่ืนเช้าขึน้มาจะท าอะไร จะทานข้าวอะไร จนกระทัง่เวลาดกึวา่
จะเข้านอนตอนก่ีโมง การตดัสินใจแตล่ะครัง้จะมีลกัษณะท่ีแตกตา่ง
กนัไป บางครัง้ผลของการตดัสินใจนัน้ส าคญักบัชีวิตมาก บางครัง้
อาจไมส่ าคญัมากนกั บางครัง้มีข้อมลูท่ีใช้ในการตดัสินใจจ ากดั 
บางครัง้มีมากจนเกินไป บางครัง้มีเวลาคิดก่อนท่ีจะตดัสินใจจ ากดั 
แตบ่างครัง้มีเวลามากมาย 
 เน่ืองจากความแตกตา่งของสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจใน
แตล่ะครัง้ ท าให้มนษุย์ต้องปรับวิธีในการตดัสินใจให้แตกตา่งกนัไป 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ นกัจิตวิทยาแบง่วิธีการ
ตดัสินใจท่ีมนษุย์ใช้เป็น 2 แบบ ด้วยกนั คือ การตดัสินใจแบบใช้การ
วิเคราะห์ และการตดัสินใจแบบใช้ทางลดั 
 การตดัสินใจทัง้สองอย่างเป็นการตดัสินใจท่ีใช้เหตผุล โดย
ในการตดัสินใจแบบแรกนัน้ เป็นการวิเคราะห์ถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้
ในการตดัสินใจทัง้หมด และผลท่ีตามมาของแตล่ะทางเลือกอยา่ง
ถ้วนถ่ี ซึง่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การตดัสินใจแบบนีเ้สียเวลา
มาก และสถานการณ์มกัจะไมเ่อือ้ให้มนษุย์ตดัสินใจรูปแบบนี ้



 การตดัสินใจแบบหลงั เป็นการใช้ทางลดัในการตดัสินใจ เชน่ 
วนัหนึง่เจอคนแปลกหน้า แตง่ตวัสกปรก มาทกัทายกบัคณุผู้ ฟัง คณุ
ผู้ ฟังมีเวลาตดัสินใจน้อยมาก ท่ีจะพิจารณาถึงทางเลือกในการ
ตดัสินใจทัง้หมด แตค่ณุผู้ ฟังเห็นแตง่ตวัสกปรก จงึคดิว่าไมน่า่
ไว้วางใจ จงึปฏิเสธท่ีจะคยุโต้ตอบ  
 มนษุย์ใช้วิธีตดัสินใจแบบใช้ทางลดั และไมค่อ่ยใช้วิธี
ตดัสินใจแบบวิเคราะห์ เน่ืองจากมนษุย์มีข้อจ ากดัทางปัญญา ไม่
สามารถประมวลข้อมลูจ านวนมากพร้อมกนัได้ วิธีตดัสินใจแบบใช้
ทางลดัเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ สว่นใหญ่แล้วมนษุย์จะสามารถ
ตดัสินใจด้วยทางลดัได้ถกูต้อง แตบ่างครัง้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 
เชน่ คนท่ีแตง่กายสกปรก อาจเป็นเพ่ือนของคณุปลอมตวัมาได้นะคะ 
ในวนัพรุ่งนี ้มาคยุกนัวา่วิธีการตดัสินใจแบบใช้ทางลดัมีอะไรบ้างนะ
คะ สวสัดีคะ่ 
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ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” ตอ่นะคะ 
 เม่ือวานนี ้ได้กลา่วไว้แล้วว่าการตดัสินใจของมนษุย์แบง่เป็น 
2 ประเภท คือ การตดัสินใจแบบวิเคราะห์ และการตดัสินใจแบบใช้
ทางลดั สว่นใหญ่แล้วมนษุย์จะใช้การตดัสินใจแบบหลงั 
 ซึง่การตดัสินใจแบบใช้ทางลดันัน้มีหลายรูปแบบนะคะ 
รูปแบบหนึง่ท่ีมกัพบคือ การตดัสินใจตามภาพในความคิด ซึง่ก็คือ 
ภาพในสมองของเราในการมองสิ่งตา่งๆ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ รอบตวั 
เชน่ ภาพในความคดิของการโยนเหรียญ คือ ผลท่ีออกมาจะต้องสุม่
ระหวา่งหวักบัก้อย สมมตวิา่คณุเลน่ทายเหรียญกบัเพ่ือน ห้าครัง้ท่ี
ผา่นมาออกหวัตลอด ครัง้ตอ่ไป คนส่วนใหญ่จะทายวา่ออกก้อย 
เพราะคดิว่าการโยนเหรียญต้องสุม่ตามภาพในความคิดของคณุ แต่
จริงๆ แล้วโอกาสในการออกหวักบัก้อยในครัง้ตอ่ไป ก็คือคร่ึงตอ่คร่ึง
เหมือนเดมิ 
 ดงันัน้จงึมกัเห็นคนเลน่พนนัท่ีเลน่เสียแล้ว จะต้องการถอน
ทนุคืน เพราะเขาคิดวา่เม่ือเสียแล้วก็ต้องมีได้ตามภาพในความคดิ
ของการสุม่ท่ีเกิดจากการพนนันัน่เอง ทัง้ท่ีจริงๆ แล้วโอกาสท่ีเสียและ
โอกาสได้ในครัง้ตอ่ไปเทา่เดิม 
 บางครัง้การตดัสินใจตามภาพในความคดิ ก็สง่ผลตอ่



ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เชน่ เห็นรถคนัหนึง่ ขบัช้า จะเปล่ียนเลน
ก็ลงัเล หลายคนจะบอกว่ารถคนนัน้ผู้หญิงขบัแน่ๆ ตามภาพใน
ความคดิของเขา ว่าผู้หญิงขบัรถไมดี่ ทัง้ท่ีจริงๆ แล้ว รถคนันัน้อาจ
เป็นผู้ชายท่ีเพิ่งหดัขบัได้  
 ถ้าลองคิดถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั จะเห็นวา่ภาพใน
ความคดิสง่ผลตอ่การตดัสินใจเยอะมาก ในหลายครัง้ภาพใน
ความคดิมีประโยชน์มากในการชว่ยให้มนษุย์ตดัสินใจได้ถกูต้องนะ
คะ แตถ้่าเราพึง่ภาพในความคดิมากเกินไป จะสง่ผลให้มนษุย์ไม่
สงัเกตลกัษณะอ่ืนๆ รอบตวั เชน่ ไมด่ใูห้ชดัเจนก่อนวา่คนขบัรถนัน้
เพศอะไร มีป้ายมือใหมห่ดัขบัหลงัรถหรือไม่นะคะ ในวนัพรุ่งนี ้เราจะ
มาคยุกนัตอ่วา่การตดัสินใจแบบใช้ทางลดัรูปแบบอ่ืนๆ เป็นอยา่งไร 
และคณุผู้ ฟังจะใช้ทางลดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้อยา่งไร 
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ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” ตอ่นะคะ 
 เม่ือวานได้กลา่วถึงการตดัสินใจแบบใช้ทางลดัรูปแบบหนึง่ 
คือ การตดัสินใจแบบใช้ภาพในความคดิไปแล้ว รูปแบบการตดัสินใจ
แบบใช้ทางลดัอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การตดัสินใจตามการระลกึได้ 
คนเราจะตดัสินวา่สิ่งไหนเกิดขึน้บอ่ย หรือสิ่งใดมีโอกาสเกิดขึน้
มากกวา่ โดยดวูา่เรานกึถึงสิ่งนัน้ได้ง่ายแคไ่หน ย่ิงนกึได้ง่าย ยิ่งคดิว่า
สิ่งนัน้เกิดขึน้บอ่ย เชน่ ถ้าคณุไปกินอาหารในร้านใหม ่คณุกินอาหาร
นัน้แล้วรู้สกึอร่อย คณุจะบอกตอ่กบัเพ่ือนวา่อาหารร้านนีอ้ร่อย 
เพราะคณุคิดถึงความรู้สกึอร่อยของร้านนีไ้ด้ง่าย 
 การเกิดความประทบัใจแรก ก็สามารถอธิบายได้ด้วยการ
ตดัสินใจรูปแบบนี ้ความประทบัใจแรกจะเดน่ชดัในความจ าของคณุ 
ท าให้ระลกึถึงได้ง่าย เชน่ คณุท างานกบัเพ่ือนคนหนึง่ แล้วรู้สกึวา่เขา
เป็นคนขยนั พอเวลาหาคนร่วมกลุม่ คณุจะนึกถึงความประทบัใจนีไ้ด้
ง่าย แล้วตดัสินใจชวนเพ่ือนเข้าร่วมกลุม่ 
 นอกจากนีย้งัสงัเกตได้วา่ ส่ือยงัสง่ผลตอ่การตดัสินใจของเรา
ได้ด้วยนะคะ อยา่งท่ีนกัขา่วน าเสนอข่าวบางเร่ืองมากเป็นพิเศษ และ
อาจน าเสนอขา่วบางเร่ืองน้อยเป็นพิเศษก็สง่ผลตอ่การตดัสินใจแบบ
ใช้ทางลดัของมนษุย์ได้ด้วยเชน่กนันะคะ เช่น ขา่วการตายท่ีเกิดจาก



ฆาตกรรม ถกูน าออกขา่วมาก สง่ผลให้ผู้อา่นขา่วระลึกถึงอนัตราย
จากการถกูฆาตกรรม มากกวา่การตายท่ีเกิดจากโรคท่ีถกูน าเสนอ
น้อยกวา่ ทัง้ๆ ท่ีการตายจากโรคมีจ านวนมากกวา่การตายจาก
ฆาตกรรมมาก 
 หลกัการนี ้ถกูน าไปประยกุต์ใช้ในการโฆษณา จะเห็นวา่
โฆษณาภาพยนตร์ หรือสินค้าบางอยา่ง จะถกูน าเสนอด้วยความถ่ีสงู
มาก หรือท าให้โฆษณาจดจ าได้ง่าย การน าเสนอรูปแบบนีส้ง่ผลให้
ผู้บริโภคจดจ าภาพยนตร์หรือสินค้าเหลา่นีไ้ด้ พอเวลาต้องตดัสินใจ
เลือกซือ้ ผู้บริโภคจะระลกึถึงสินค้าเหลา่นีไ้ด้ง่าย และจะตดัสินใจ
เลือกตามความคุ้นเคย 
 การตดัสินใจตามการระลกึได้ มีประโยชน์อยา่งมากนะคะ 
ในกรณีท่ีคณุไมส่ามารถหาข้อมลูภายนอกได้ คณุอาจใช้ข้อมลูจาก
ในสมองมาชว่ยในการตดัสินใจ แตบ่างครัง้ข้อมลูเหลา่นีก็้อาจ
ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการตดัสินใจได้เชน่กนันะคะ ในวนัพรุ่งนีเ้รา
จะมาคยุกนัตอ่ถึงตวัอย่างอ่ืนของการตดัสินใจแบบใช้ทางลดั 
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ครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง “จริงหรือท่ีการตดัสินใจ
ของมนษุย์ใช้เหตผุล” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการตดัสินใจแบบใช้ทางลดั 2 รูปแบบแล้ว 
คือ การตดัสินใจตามภาพในความคดิ และการตดัสินใจตามการระลกึได้ การ
ตดัสินใจแบบใช้ทางลดัอีกรูปแบบหนึง่ท่ีจะน าเสนอในครัง้นีคื้อ การตดัสินใจ
แบบปรับข้อมลูเก่า 
 การตดัสินใจแบบปรับข้อมลูเก่า เป็นกลไกท่ีมนษุย์ใช้ข้อมลูเก่าเป็น
ตวัตัง้ในการตดัสินใจ เชน่ ถ้าคณุต้องการซือ้สินค้าชิน้หนึ่ง ถามแมค้่าบอกวา่
อยูท่ี่ 300 บาท คณุจะเลือกตอ่ราคา โดยใช้ข้อมลูเก่าวา่สินค้าราคา 300 
บาทเป็นตวัตัง้ คณุอาจจะตอ่เหลือ 250 บาท ทัง้ท่ีจริงๆ แล้วราคาต้นทนุของ
สินค้านีอ้าจอยูท่ี่ 100 บาทได้ 
 การตดัสินใจรูปแบบนีมี้ประโยชน์มากในกรณีท่ีคณุไม่มีข้อมลูอ่ืนอยู ่
แตอ่าจสง่ผลให้คิดอยา่งสร้างสรรค์ไมไ่ด้ ยกตวัอยา่งเชน่ คณุต้องการปรับ
รูปแบบร้านขายกาแฟ คณุติดภาพร้านขายกาแฟแบบเก่า ท าให้คณุปรับแตง่
จากเดมิเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ ซึง่สง่ผลให้ไมส่ามารถหารูปแบบร้านกาแฟท่ี
แปลกใหมไ่ด้ 
 จะเห็นวา่การตดัสินใจของมนษุย์มีจดุเดน่ และข้อจ ากดัอยู ่ในการ
ลดข้อจ ากดัเหลา่นี ้สามารถท าได้หลายทาง ทางหนึง่ท่ีสามารถชว่ยได้ คือ
การฝึกฝน ซึง่ในการตดัสินใจท่ีดีไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวิธีท่ีใช้ในการตดัสินใจ แต่



ขึน้อยู่กบัการเลือกวิธีท่ีใช้ในการตดัสินใจ โดยในการตดัสินใจเร่ืองส าคญัเรา
จะต้องใช้การวิเคราะห์ให้มากขึน้ แตถ้่ามีเวลาจ ากดั อาจต้องใช้ทางลดั แต่
จะต้องฝึกในการใช้ข้อมลูในสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่ห้ได้มากท่ีสดุ ไมเ่ช่ือถือ
ทางลดัมากเกินไป เชน่ เห็นคนใสช่ดุสภุาพเข้ามา ถ้าคณุใช้ทางลดั คณุอาจ
คดิว่าเขาไว้วางใจได้ แตค่ณุอาจพิจารณาเพิ่มเตมิอีกเล็กน้อย เพ่ือหาข้อมลู
ให้ได้มากท่ีสดุ ก่อนตดัสินใจวา่จะไว้วางใจหรือไม ่ 
 บางครัง้ การจดบนัทึก จะชว่ยท าให้เห็นภาพของสถานการณ์ได้ง่าย
ขึน้เชน่กนันะคะ โดยคณุอาจเขียนภาพ เพ่ือดวูา่ปัญหาปัจจบุนัคืออะไร เกิด
จากอะไร มีทางเลือกในการตดัสินใจอะไรบ้าง ผลกระทบท่ีตามมามีอะไรบ้าง 
สิ่งนีท้ าให้คณุจดัการกบัข้อมลูจ านวนมากได้พร้อมกนัดีกวา่คิดอยูใ่นสมองท่ี
คณุจดัการกบัข้อมลูได้ วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ ว่าอารมณ์สง่ผลกระทบ
อยา่งไรตอ่การตดัสินใจ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 8 มิถนุายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 5: “จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคุณ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“จริงหรือท่ีการตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล” ตอ่นะคะ 
 ก่อนหน้านีไ้ด้พดูคยุไว้วา่ การตดัสินใจของมนษุย์โดยใช้
เหตผุลสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ การตดัสินใจแบบคดิ
วิเคราะห์ และการตดัสินใจแบบใช้ทางลดั แตค่ณุผู้ ฟังอาจสงสยัวา่ 
ไมมี่การตดัสินใจแบบใช้อารมณ์หรือ 
 แท้จริงแล้ว คนเราตดัสินใจด้วยเหตผุล แตอ่ารมณ์สง่ผลตอ่
วิธีท่ีคนเลือกใช้ในการตดัสินใจ เม่ือมีอารมณ์ทางบวก จะสง่ผลให้
มนษุย์แสวงหาความแปลกใหมม่ากขึน้ คดินอกกรอบมากขึน้ ซึง่ท า
ให้มนษุย์ใช้การตดัสินใจแบบปรับจากข้อมลูเก่าน้อยลง ซึง่สง่ผลให้มี
ความคดิสร้างสรรค์มากย่ิงขึน้ 
 นอกจากนีอ้ารมณ์ทางบวก ยงัสง่ผลให้มองโลกในแง่ดีมาก
ยิ่งขึน้ ซึง่สามารถอธิบายได้จากการตดัสินใจตามการระลึกได้ เม่ือ
คณุอยูใ่นอารมณ์ท่ีดี จะท าให้นกึถึงเร่ืองดีๆ ได้ง่าย และท าให้คิดวา่
สิ่งท่ีตามมาจะเป็นเร่ืองท่ีดีมากย่ิงขึน้ 
 แตถ้่าอยูใ่นอารมณ์ทางลบ จะสง่ผลให้การแสวงหาความ
แปลกใหมน้่อยลง ซึง่สง่ผลให้มนษุย์ใช้การตดัสินใจแบบปรับจาก
ข้อมลูเก่ามากขึน้ ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะใช้รูปแบบการตดัสินใจ
แบบเดมิท่ีเคยท ามา 



 เชน่เดียวกบัอารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบจะสง่ผลให้
มนษุย์คิดเร่ืองไมดี่ได้ง่ายขึน้ ซึง่สง่ผลให้คดิวา่เร่ืองร้ายๆ มีโอกาสจะ
เกิดขึน้ได้ง่ายขึน้ ท าให้พฤติกรรมเส่ียงของเราน้อยลง 
 โดยสรุปแล้ว การตดัสินใจของมนษุย์ใช้เหตผุล โดยท่ีวิธีการ
ตดัสินใจมีหลากหลายวิธี ทัง้แบบใช้การวิเคราะห์ และแบบใช้ทางลดั 
โดยอารมณ์จะสง่ผลตอ่การเลือกใช้วิธีในการตดัสินใจ ซึง่การ
ตดัสินใจของมนษุย์รูปแบบนี ้โดยสว่นใหญ่แล้วถือวา่มีประสิทธิภาพ
มาก แตใ่นบางครัง้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ถ้าเราพึง่การตดัสินใจ
แบบใช้ทางลดัมากเกินไป ด้วยเหตนีุเ้องในการตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัๆ จะต้องระลกึถึงค าท่ีคนทัว่ไปมกัพดูเพ่ือใช้เตือนสตวิา่ “คิด
ก่อนท า” 

เพลง 20 วินาที 

 


