
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
การตัดสินใจ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของการตัดสินใจ  
2. ธรรมชาติของการตัดสินใจ 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
4. ทฤษฎีการตัดสินใจ 
5. ประเภทของการตัดสินใจ 
6. กระบวนการในการตัดสินใจ 
7. แนวทางการตัดสินใจ 
8. สรุป 
9. ค าถามท้ายบท 
10. เอกสารอ้างอิง 

  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความหมายและธรรมชาติของการตัดสินใจได้ 
2. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ 
3. อธิบายทฤษฎี ประเภทและกระบวนการตัดสินใจได้ 
4. ระบแุนวทางการตัดสินใจและสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ 

 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 
 8 ชั่วโมง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยาย อภิปราย 
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2. ถาม – ตอบ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
4. ศึกษาใบงานที่ 9.1 ตัดสินใจอย่างไรดี 
5. ตอบค าถามท้ายบท 
6. ค้นคว้าด้วยตนเอง 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point 
3. ใบงานที่ 9.1 ตัดสินใจอย่างไรดี 
4. ค าถามท้ายบท 

 

การประเมินผล 
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วม เช่น การตอบค าถาม 
2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. พิจารณาการสะท้อนกลับ (Reflection) จากใบงานและจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 9 
การตัดสินใจ 

 
 การตัดสินใจส่วนมากเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ท าให้การตัดสินใจบางเรื่องมีลักษณะ 
เหมือนหนีเสือปะจระเข้ และหลายครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่บุคคลคุ้นเคย โดยเฉพาะการที่ต้องเลือกตัดสินใจใน 
เรื่องท่ียากๆ  ระดับความไม่แน่นอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เข้ามารบกวนการตัดสินใจของบุคคลได้  เช่นเดียวกับ
การที่บุคคลมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ขัดแย้งกัน นอกจากนี้สิ่งที่เข้ามาท าให้เกิดความซับซ้อนในการ 
ตัดสินใจอีกก็คือ การมีทางเลือกจ านวนมากหรือการมีจ านวนสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมากเกินไปก็สามารถ
ท าให้เกิดความรวนเรในการตัดสินใจได้มากข้ึน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ท าการตัดสินใจควรมีการจัดระเบียบ
สารสนเทศทั้งหมดก่อน ดังนั้น การตัดสินใจที่มักเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะได้ใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่มีความล าเอียงก็ตาม การ
ตัดสินใจที่ดีจึงไม่สามารถวัดได้จากผลความส าเร็จของการตัดสินใจของแต่ละบุคคล  เพราะบ่อยครั้งเป็น
เรื่องของความโชคดี แต่บ่อยครั้งก็เป็นผลจากความเป็นเหตุเป็นผลของการตัดสินใจ ซึ่งมิได้เกิดจากความ 
คิดแวบแรกที่เข้ามาในสมอง แต่มีการพิจารณาเป้าหมายและสิ่งที่มีความเก่ียวข้องทั้งหมด 
 

ความหมายของการตัดสินใจ 
ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้ 
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พีรพงศ์  ดาราไทย (2542 : 39) กล่าวว่า “การตัดสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระท าต่าง ๆ 
ที่น าไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเพ่ือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น” 

กริฟฟิทส์  (Griffiths, 1959 ; อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า. 2549 : 50) ให้ความหมายว่า “การ
ตัดสินใจเป็นการศึกษาทางเลือกทางการปฏิบัติโดยการคิดการเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกัน”  
 แซนแทรค (Santrack. 2003 : 365) กล่าวว่า “การตัดสินใจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกจากทางเลือกเหล่านั้น”  
 โกลสเตน (Goldstein. 2008 : 466) กล่าวว่า “การตัดสินใจเป็นการพิจารณาเลือกทางเลือก
ต่างๆของบุคคลที่ต้องปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างกัน”  
 โควาลสกี้และเวสเทน (Kowalski and Westen. 2009 : 238) กล่าวว่า “การตัดสินใจเป็นเรื่อง
กระบวนการที่บุคคลให้น ้าหนักเชิงบวกและเชิงลบแก่ทางเลือกต่างๆ เพ่ือเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง”  

สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทาง 
เลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายขององค์การ 
การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มี
การศึกษามานาน 

ธรรมชาติของการตัดสินใจ 
 ธรรมชาติการตัดสินใจ อาจเป็นค ากล่าวที่มีผู้เข้าใจในธรรมชาติและให้ความส าคัญแตกต่างกันไป
ตามความแตกต่างในภูมิ หลังของแต่ละคน ขณะที่หลายคนเข้าใจว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคน
ต้องท าเป็นประจ า เช่น ตัดสินใจที่จะอาบน้ าก่อนทานอาหารเช้า แต่หลายคนกลับเข้าใจว่าการตัดสินใจ
เป็นเรื่องที่มี ความซับซ้อนและมีความส าคัญในเชิงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา เช่น การตัดสินใจทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรีว่าจะยุบสภาหรือจะลาออกการตัดสินใจ ทางอุตสาหกรรมว่าจะเลือกตั้งโรงงาน ที่ไหน 
และการตัดสินใจทางการทหาร ว่าจะใช้กลยุทธ์รูปแบบใดกับฝ่ายตรง ข้าม อย่างไรก็ตาม ถ้าจะอ้างความ
เป็น ธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงความเป็นเนื้อแท้ หรือแก่นแท้ของการตัดสินใจ น่าจะ เป็นที่เข้าใจโดยรวมของ
คนทั่วไปว่า เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ แสดงออกมาเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น 
การตัดสินใจดังกล่าวใน ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถพิจารณา ได้ 2 ลักษณะ คือ การตัดสินใจ 
ตอบสนองทันทีเมื่อได้รับสิ่งเร้าหรือที่ เรียกว่าการตอบสนองตามสัญชาตญาณ (Instinctive response) 
โดยมีประสบการณ์ หรือการเรียนรู้เป็นฐานตามแนวคิดของ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioralism) และ 
การตัดสินใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยผ่านกระบวนการประเมินและไตร่ตรองบนพื้นฐานของประสบการณ์ 
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การเรียนรู้ รวมตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละคนตามแนวคิดของกลุ่มเกสตัลต์ (Gestalt) (มนัส 
สุวรรณ. 2553 : 73) 
 อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2555 : 324) สรุปว่าธรรมชาติของการตัดสินใจมีลักษณะดังนี้คือ 

1. ต้องการการจ าได้ คือ การจ าได้ถึงความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ที่เราสนใจกับสภาวการณ์ที่ 
เป็นจริงที่ท าให้เรารู้สึกเพียงพอจะท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ 

2. ค้นหาข้อมูล คือ วิธีการหาข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนความจ าหรือทักษะความรู้ ข้อมูลที่ช่วยในการ
ตัดสินใจจากสิ่งแวดล้อม 

3. การประเมินทางเลือก คือ การหาทางเลือกในส่วนที่ท าให้เกิดประโยชน์และข้อจ ากัดของ
ตัวเลือก 

4. การเลือก คือ การเลือกทางเลือกหรือยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
5. ผลลัพธ์ คือ การประเมินสิ่งที่เราเลือกว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 

 ดังนั้นการตัดสินใจเป็นพฤติกรรม อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่สามารถ ท าความเข้าใจได้โดยง่าย
เพียงสังเกต การแสดงออกของแต่ละบุคคล ใน กระบวนการตัดสินใจ แต่ละคนต่างก็มี เหตุปัจจัยเฉพาะที่
แตกต่างกันไป  การท าความเข้าใจในธรรมชาติของการตัดสินใจน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ แบบแผนการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรม ที่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้ที่สนใจ ต่อไปในอนาคต 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการการตัดสินใจของบุคคล
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2552 : 130-131) 
 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่า
เป็นสิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกัน
จึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพัน
บุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการพ้ืนฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดย
บุคคลจะเรียนรู้เรื่องค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น จะต้องผ่าน
กระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และสถาบันต่างๆ ในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกัน
ย่อมมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  
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 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการการตัดสินใจ ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วย 
 2.1  กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ กลุ่ม
ปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
 2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ ความคิด
และค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของครอบครัว  
 2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ฉะนั้นใน
การตัดสินใจมักจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของตนเอง และผู้อ่ืนด้วย 
 3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลของคนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่ง
แปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น และรายการพักผ่อนหย่อนใจ 
 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและ
ค่านิยมของบุคคล  
 3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสิ่งที่เขาตัดสินใจ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ 
และทัศนคต ิสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจทั้งสิ้น 
 3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มการตัดสินใจทีเ่หมาะสม
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย 
 3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า  
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รูปแบบการด ารงชีวิต  
(Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด าเนินชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปกิจกรรม ( Activities) 
ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions)  
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 4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การตัดสินใจของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ประกอบ 
ด้วย 
 4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้น
ให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ พฤติกรรมของ
มนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่
ต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็น
ความตอ้งการของมนุษย์  
 4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยภายใน เช่น 
ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุ้น การรับรู้จะ
แสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รส กาย การสัมผัส ซึ่งแต่ละคนมีการ
รับรู้แตกต่างกันไป  
 4.3  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ของ
บุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น 
 4.4  ความเชื่อ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 
 4.5  ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 4.6  บุคลิกภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
การตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างของบุคคลซึ่งน าไปสู่การตอบ 
สนองที่สม่ าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น 
 4.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดท่ีบุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร 
 อัษฎายุธ สุนทรศารทูล (2547 : 34) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมี 4 ด้าน คือ 
 1. ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ หลักธรรมของสังคม ระบบ
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ การท ามาหากิน รายได้ การเพ่ิมผลผลิตอาหาร เงินทุน 
และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
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 3. ปัจจัยด้านผู้ตัดสินใจ เช่น ระดับการศึกษา ระดับสติปัญญา ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์เดิม วุฒิภาวะ นิสัย อารมณ์ และความจ าเป็นส่วนตัวของผู้ตัดสินใจ 
 4. ปัจจัยด้านเวลาสถานที่และข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจที่กระท าในเวลา สถานที่และ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับมีปริมาณและคุณภาพแตกต่างกัน วิธีเลอืกใช้อาจจะแตกต่างกันด้วย 
 อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซ่ึงบุคคลที่อยู่ใน
วัฒนธรรมต่างกัน มีแนวคิดความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ รายได้ รวมถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่ต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 
  

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision theory) 
 รีเดอร์ (Reeder. 1996 : 123 ; อ้างถึงใน รัตติกาล สารกอง. 2551 : 39 – 40) ได้รวบรวม
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพ่ือมาอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งเขาเห็นว่า โดยทั่วไปรูปแบบ 
(Model) ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นนักสังคมวิทยา
มักจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
แต ่Reeder เชื่อว่าปัจจัยภายนอกจริง ๆ แล้วไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ  แต่ละบุคคลจะแปลง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้มาสู่ตัวคน ซึ่งจะอยู่ในรูปของความเชื่อและไม่เชื่อที่ท าให้บุคคล
ตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรม  ดังนั้นบุคคลอาจจะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่เหตุผลที่
ท าให้เกิดการตัดสินใจจะแตกต่างกัน รีเดอรจึงได้อธิบายเหตุผลในการกระท าสิ่งใดของมนุษย์ว่าเดินจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ (Goals) คือกิจกรรม วัตถ ุคุณลักษณะ ความเชื่อ ความรู้ กิจธุระ 
หรือสภาพความเป็นอยู่ที่บุคคลต้องการ ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ซ่ึง
ผู้กระท าจะต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าและผู้กระท าพยายามที่จะกระท าทุกวิธีทางเพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายนั้น ๆ 
 2. ความเชื่อ (Belief orientation) คือการรับรู้หรือความเข้าใจง่ายของแต่ละคนหรือกลุ่มต่อสิ่งที่
เกิดข้ึน ความเชื่อนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือความรู้นั่นเอง ซึ่งความเชื่อ
จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม  ในกรณีที่ว่าบุคคลและจะเลือกรูปแบบของ
พฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อท่ีตนยึดมั่นอยู่ ซึ่งความเชื่อนี้ คือ การยอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่ง
ว่าเป็นความจริงความเชื่อท าให้เกิดภาวะทางจิตใจในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานส าหรับการกระท า
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โดยสมัครใจของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้จะส่งผลให้บุคคลกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม
นั้นก็เป็นได้ 
 3. ค่านิยม (Value standard)  คือสิ่งที่บุคคลยึดถือ ซ่ึงเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร ผู้กระท าเชื่อว่าวิถีปฏิบัติบางอย่าง
เป็นสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบที่ยึดถือปฏิบัติ ค่านิยมของมนุษย์หรือของผู้กระท าทางสังคมจะ
แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระท าทุกรูปแบบ ดังนั้นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระท าทางสังคมของบุคคล โดยบุคคลพยายามที่จะกระท าสอดคล้องกับค่านิยมที่ตนเองยึดถืออยู่ 
 4. นิสัยและธรรมเนียม (Habits and customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมก าหนดไว้แล้ว
สืบต่อกันมาด้วยประเพณี ซึ่งถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วยการตัดสินใจที่
เลือกกระท า เช่น ไม่มีการอนุมัติไม่มีการร่วมพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือของผู้กระท าทาง
สังคมส่วนหนึ่งเนื่องมาจากแบบพฤติกรรมที่สังคมก าหนดให้แล้ว 
 5. การคาดหวัง (Expectation) เป็นการรับรู้ของผู้กระท าทางสังคมว่าบุคคลอ่ืนกลุ่มหรือสังคม
โดยทั่วไปต้องการให้เชื่อหรือรู้สึก หรือประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์นั้น 
หรือกล่าวได้ว่าความคาดหวัง คือท่าทีของบุคคลอ่ืนที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง โดย
คาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ ดังนั้นในการตัดสินเลือกพฤติกรรม
ของบุคคล (Social action) สว่นหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับความคาดหวังและท่าทีของบุคคลอ่ืนด้วย 
 6. ข้อผูกพัน (Commitments)  สิ่งที่ผู้กระท าเชื่อว่าเขาผูกพันที่จะต้องกระท าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่ตนเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ผู้กระท าจะท าตามค าสัญญาที่ให้
ไว้กับผู้อ่ืน ดังนั้นข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าทางสังคม เพราะผู้กระท าตั้งใจจะ
กระท าสิ่งนั้น ๆ เนื่องจากเขารู้ว่าข้อผูกพันที่จะต้องกระท า 
 7. การบังคับ (Force) คือ ตัวที่ช่วยกระตุ้นให้กระท าการตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะขณะที่ผู้กระท า
ต้ังใจกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนอีก นอกจากจะต้องประพฤติปฏิบัติตามใน
สถานการณ์ที่ผู้กระท าตั้งใจกระท าสิ่งต่าง ๆ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกระท าดีหรือไม่นั้นการบังคับจะเป็นสิ่ง
ช่วยกระตุ้นให้ผู้กระท าตัดสินใจปฏิบัติได้เร็วขึ้น ดังนั้นการบังคับจึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจและการ
กระท าทางสังคม เนื่องบุคคลมักมีแนวโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อถูกบังคับให้ท า 
 8. โอกาส (Opportunity) ความเชื่อของผู้กระท าที่มีต่อสถานการณ์หรือทางเลือกท่ีมีอยู่ซึ่งเมื่อ
ผู้กระท าพิจารณาแล้วเห็นว่าภายใต้สถานการณ์นั้นมีช่องทางจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
เลือกกระท าได้ ดังนั้นการที่บุคคลจะตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปจึงขึ้นอยู่กับ
โอกาสที่มีในสถานการณ์นั้น 
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 9. ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผู้กระท ารู้เกี่ยวกับก าลังหรือพลังของตนเองในการที่
จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนบรรลุผลส าเร็จภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ผู้กระท าจะตระหนักถึงความสามารถ
ของตนเองก่อนการตัดสินใจและการกระท าทางสังคม  เพราะรู้ว่าถ้าตัดสินใจกระท าไปแล้วก็จะมีความ 
สามารถกระท าได้แน่นอน ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะกระท าพฤติกรรมใด ๆ จงึพิจารณาขีดของความ 
สามารถของตนเองเสียก่อน 
 10. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากคนอ่ืน ๆ เช่น 
เมื่อนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองหรืออาจารย์ ก็เป็นปัจจัยให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อ
ได้ท าให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป 
 

ประเภทของการตัดสินใจ 
 วิฑูรย์ ตันศิริคงคล (2542 : 25) กล่าวว่า เนื่องจากการตัดสินใจมีผลทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นจึงใช้ปรากฏการณ์แห่งความไม่แน่นอนเป็นเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ ซึ่งแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1. การตัดสินใจภายใต้ภาวะแน่นอน (Certainty)  ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลที่สมบูรณ์แน่นอนชัดเจน
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก าหนดได้ว่าสภาวการณ์ใดจะเกิดอย่างไร แต่ในความเป็นจริงนั้นการตัดสินใจภายใต้
ภาวะความแน่นอนมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย จึงได้น ากลวิธีการตัดสินใจทั้งหลายมา
พัฒนาในรูปของการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่แน่นอน โดยก าหนดข้อสมมติไว้ว่าสภาวการณ์ใดบ้างที่เกิด 
 2. การตัดสินใจภายใต้สภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty) การตัดสินภายใต้ภาวะไม่แน่นอนจะมี
โอกาสเกิดได้มากท่ีสุด ผู้ตัดสินใจต้องปฏิบัติด้วยความมืดมน  เพราะปราศจากข้อมูลหรือแทบไม่มีข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณา เกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยรายบุคคลของผู้ตัดสินใจ
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
 2.1 บุคคลประเภทใช้หลักการได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย (Maximin) บุคคลประเภทนี้มักเป็นผู้ที่
ระแวงระวังภัยไม่ไว้วางใจความไม่แน่นอนมีประสบการณ์ในการคาดการณ์ด้านร้าย ฉะนั้นจึงต้องตัดสินใจ
เลือกวิธีการปฏิบัติที่แน่ใจว่าประสบผลส าเร็จต่ าสุดแต่ความแน่นอนสูง 
 2.2 บุคคลประเภทผู้โชคดีเสมอ (Maximize Minimum Payoff) บุคคลประเภทนี้จัดเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าในแง่ดีไม่ค านึงถึงความไม่แน่นอนเพราะเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ
สูงสุดของตน 
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 2.3 บุคคลประเภทใช้หลักประนีประนอม (Middle of Line between the Maximax and 
Maximin) บุคคลทั้งสองประเภทนี้เหมาะสมเมื่อร่วมในสถานการณ์ท่ีประกอบด้วยบุคคลทั้งสองประเภท
ดังกล่าวข้างต้น 
 2.4 บุคคลประเภทนิยมความเสมอภาค (Criterion of Rationality) ในกรณีนี้จะแตกต่างจาก
กรณีประนีประนอม เพราะจะน าทางเลือกมาคิดถ่วงน้ าหนักให้เท่ากันและเหมือนกันหมด ส่วนการตัดสิน 
ใจยังคงยึดหลักเดียวกันคือพิจารณาจากค่าสูงสุดของปริมาณตามที่คาดหวัง 
 2.5 บุคคลประเภทแม็กซี่แมกซ์ (Maximax)  หรือประเภทใฝ่สูงเกินศักดิ์  คือพยายามรักษา
โอกาสที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดหรือ ในอีกแง่หนึ่งคือปฏิบัติตามทางเลือกที่มีโอกาสเสียน้อยที่สุดนั่นเอง 
 3. การตัดสินใจภายใต้ภาวะเสี่ยง (Risk) การตัดสินใจภายใต้สภาวะการเสี่ยงมีโอกาสเป็นไปได้สูง 
รองจากการตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน  เนื่องจากภาวะนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างภาวะความแน่นอนและ
ไม่แน่นอน การตัดสินใจจะท าตามข้อมูลที่พอมีอยู่บ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้รับเพียงช่วยให้คาดเดาว่า
ตามรูปแบบของความน่าจะเป็นนั้น สภาวการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ้างโดย ข้อมูลจะมีหลายรูปแบบ
และหลายดีกรี  
 สโตนเนอร์ (Stonner. 1978 : 98 ; อ้างถึงใน ณัชชา หมื่นชัยกุล. 2546 : 6) ได้กล่าวถึง การ
ตัดสินใจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นขณะท าการตัดสินใจ คือ 
 1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Condition of certainly) เป็นการตัดสินใจที่มี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ 
 2. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง (Condition of risk) เป็นการตัดสินใจโดยอาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น เป็นเครื่องมือตรวจสอบหรือคาดการณ์ 
 3. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน (Condition of uncertainly) เป็นการตัดสินใจที่
มักอาศัยประสบการณ์ ดุลยพินิจ และสัญชาติญาณ 
 สุทัสสา อุปลกะลิน (2548 : 5-6) ได้แบ่งประเภทการตัดสินใจออกเป็น 2 อย่างคือ 
 1. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์แน่นอน  (Decision making under certainly)  เป็นการ
ตัดสินใจที่ทราบสภาวการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง การ
ตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์แน่นอน จึงมักไม่ค่อยมีโอกาสน ามาใช้ในทางสถิติ 
 2. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน (Decision making under certainly) เป็นการ
ตัดสินใจที่ผู้ตัดสินไม่ทราบสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้น ๆ หรือ อาจทราบแต่ไม่แน่ชัด
เท่าท่ีควร 
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 กล่าวโดยสรุปว่า การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลส าคัญคือ มีปัญหาเกิดขึ้น ท าให้
วัตถุประสงค์บรรลุผล และจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีมีอยู่นั้นผิดพลาดและบกพร่อง หรือ ไม่ทันสมัย
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมและก้าวหน้า 
 

กระบวนการของการตัดสินใจ 
  กระบวนการตัดสินใจไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นไปในลักษณะใด สิ่งที่จะท าให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้นควรมีกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งสามารถด าเนินการเป็น
ขั้นตอน ดังนี้  (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2547 : 50-52) 

1. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ กระบวนการรวบรวมข่าวสารข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ ยิ่งได้
ข้อมูลมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เพราะจะท าให้การตัดสินใจถูกต้อง ไม่ผิดพลาด หรือผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

2. คาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
3. การพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะน าไปใช้ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพิจารณา

แก้ปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินค่าส าหรับแนวทางปฏิบัตินั้น ๆ ควรพิจารณาหาทางเลือกไว้หลาย ๆ 
ทาง 

4. เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติ ที่อาจจะเป็นไปได้หลาย ๆ ทาง  โดยเลือก
แนวทางท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

5. ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติ 
6. วัดผลการปฏิบัติโดยน าไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ตั้งไว้  

 ส่วนกระบวนการตัดสินใจของธิดารัตน์  สร้อยจักร (2553 : 39) ประกอบด้วยขั้นตอนของการ
ตัดสิน ใจ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
        1. ประเด็นที่สนใจ เมื่อผู้เรียนได้ซาบซึ้งกับสถานการณ์ที่มากระตุ้น จนท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ในประเด็นที่สนใจ สิ่งที่ต้องการหาค าตอบอาจจะ
ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเท่านั้น แต่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
 2. เสนอแนวทางเลือก เป็นการเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ใน
ประเด็นที่สนใจ ซึ่งอาจจะมีหลากหลายแนวทาง แต่ละทางเลือกก็จะมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันไป 
 3. ประเมินทางเลือก เมื่อผู้เรียนได้เสนอแนวทางเลือกมาหลากหลาย ผู้เรียนก็ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีคดิว่าดีที่สุด แล้วน าทางเลือกท่ีได้เลือกนั้นไปแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นเป็นการทบทวนการตัดสินใจ ถือว่าเป็นการประเมินทางเลือก 
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 4. ตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผู้เรียนหลังจากท่ีได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ก็น าค าแนะน าที่ได้มาประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย 
 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจจะมองที่ตัวของปัญหาก่อนแล้วมาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ หาทางเลือกเผื่อไว้หลาย ๆ ทางเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วน าไปแก้ปัญหา แล้วมีการประเมินผลในการ
แก้ปัญหานั้น สามารถอธิบายตามภาพดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 9.1 ขั้นตอนในการตัดสินใจ 
(ที่มา : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2547: 50) 
 ชูชัย เทพสาร (2546 : 16) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การก าหนดปัญหา โดยทั่วไปปัญหาหมายถึงสภาพที่ไม่เป็นที่พอใจและความไม่พอใจมักจะเกิด
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นหรือที่ต้องการของผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจ 
 2. ก าหนดมาตรฐานส าหรับใช้ในการตัดสินใจ อันเป็นการระบุถึงลักษณะและปัจจัยต่างๆ ที่จะ 
ต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจ 
 3. ล าดับความส าคัญของมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ว่าอะไรมีความส าคัญมากท่ีสุดและ
เรียงล าดับกันไว้ 
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 4. ก าหนดทางเลือกท่ีพอจะมีความเป็นไปได้จ านวนหนึ่ง และก าหนดคุณค่าของทางเลือกตาม
มาตรการแต่ละอย่าง 
 5. เมื่อมีทางเลือกแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการประเมินแต่ละทางเลือกว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรโดย
อาศัยมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ และหาค่าของแต่ละทางเลือกอาศัยน้ าหนักของแต่ละมาตรการคูณ
กับคุณค่าของทางเลือก แล้วน ามารวมกันเป็นค่าท้ังหมดของแต่ละทางเลือก  
 6. ขั้นสุดท้าย คือ การเลือกเอาทางเลือกท่ีดีที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 
 อาจสรุปได้ว่ากระบวนการตัดสินใจที่จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดความรู้สึกใน
ตัวปัญหา หาข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประเมินค่าข่าวสาร ก าหนดทางเลือกการเลือกทางเลือกและการปฏิบัติ
ตามการตัดสินใจจะถูกต้องหรือเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลของการตัด สินใจ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกของ
บุคคลมักเป็นการตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนพึงพอใจโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
 

แนวทางในการตัดสินใจ 
 ขั้นตอนบางขั้นท าให้กิจกรรมบางอย่างต้องมีการทบทวนและท าซ ้า การตัดสินใจจึงมีการด าเนิน 
งานตามแนวคิดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นไปตามล าดับก็ได้ การปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสามารถ
ทับซ้อนกับการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ บางกิจกรรมก็สามารถข้ามไปได้ และกิจกรรมต่างๆ นี้ก็สามารถ
ด าเนินการได้ในล าดับที่แตกต่างกัน กิจกรรมที่ส าคัญดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดได้ 
ดังนี้ (Galotti. 2013 : 295-296) 
 1. การก าหนดเป้าหมาย  (Setting goals) 
 เมื่อเราพยายามท าความเข้าใจว่า ท าไมบุคคลคนหนึ่งท าการตัดสินใจได้ดีกว่าการตัดสินใจของ
บุคคลอื่น ก็พบได้บ่อยว่าการที่บุคคลมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่านั่นเอง ตัวอย่าง 
เช่น นักศึกษาวางแผนเลือกวิชาเอกชีววิทยาเพราะมีเป้าหมายจะไปศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ส่วนนักศึกษา
บางคนคาดว่าจะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ เพราะต้องการไปท างานด้านธุรกิจในบริษัท ดังนั้น แนวคิดในการ
ก าหนดเป้าหมายก็คือ ผู้ท าการตัดสินใจต้องท าแผนส าหรับอนาคตของตนที่แสดงให้เห็นหลักเกณฑ์ และ
คุณค่า และมีการล าดับก่อนหลัง นั่นคือ ผู้ท าการตัดสินใจต้องพัฒนาค าตอบของปัญหาว่า “ตนก าลัง
พยายามไปสู่ความส าเร็จในเรื่องใด” ค าตอบเหล่านี้นี่เองที่เป็นเป้าหมายของนักตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในแนวทางต่างๆ 
 2. การรวบรวมสารสนเทศ (Gathering information) 
 ก่อนท าการตัดสินใจ ผู้ท าการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีสารสนเทศและจ าเป็นต้องทราบว่ามี
ทางเลือกต่างๆ อะไรบ้าง ผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกมีอะไรบ้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใคร
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บ้างที่จะได้รับผลจากแต่ละทางเลือก ผลนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สารสนเทศที่รวบรวมมา
ควรตรวจสอบว่า ถ้าน ามาปฏิบัติหรือไม่น ามาปฏิบัติจะส่งผลต่อการตัดสินใจอ่ืนหรือการวางแผนงานต่างๆ 
หรือไม่ การตัดสินใจในบางเรื่องมีความซับซ้อนสูง เช่น การพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น จะพิจารณาได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีรูปแบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายลักษณะให้เลือกซ้ือ ถ้า
บุคคลนั้นพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบที่แตกต่างกัน การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์
นั้นก็สามารถเป็นไปตามความประสงค์ได้ โดยมีทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมากมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเลือกด้วย
เหตุทางเลือกใดก็ตาม ผู้ตัดสินใจก็จ าเป็นต้องท าการรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับทางเลือกนั้น 
 นอกเหนือจากสารสนเทศในแต่ละทางเลือกแล้ว ผู้ตัดสินใจอาจจ าเป็นหรือต้องการที่จะรวบรวม 
สารสนเทศเกี่ยวกับเกณฑ์ในการตัดสินใจที่มีความเป็นไปได้ในการเลือกทางเลือกที่มีอยู่ ในกรณีท่ีผู้ตัดสิน 
ใจไม่เคยซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจต้องปรึกษากับผู้ที่มีความรู้เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส าคัญที่ต้องใช้ในการพิจารณาหรืออาจใช้การศึกษาคุณลักษณะเครื่องที่ตนปรารถนาตามเป้าหมายแล้ว
จัดท ารายการออกมา 
 3. การท าโครงสร้างการตัดสินใจ (Structuring the decision) 
 หลังการรวบรวมสารสนเทศและมีการตรวจสอบกับการวางแผนงานต่างๆ แล้ว ในกรณีท่ีมี
ความซับซ้อนของการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจจ าเป็นต้องมีแนวทางในการจัดโครงสร้างของสารสนเทศท้ังหมด
ที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีจ านวนทางเลือกมากมายเพียงใดให้พิจารณา จากตัวอย่างกรณีในการตัดสินใจเลือก
วิชาเอกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานั้น เมื่อได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
นักศึกษาปีทีห่นึ่งพบว่า นักศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การเลือกวิชาเอกอย่างหลากหลาย เกณฑ์การเลือกท่ี
มี  ได้แก่ “เรียนแล้วสนุก” “เรียนแล้วสามารถน าไปใช้ในอาชีพที่ตนสนใจ” “ชอบคณะที่เข้าศึกษา” จึงได้
มีการก าหนดรายการเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกวิชาเอกต่างๆ ที่สนใจ ซึ่งปรากฏว่า มี
สารสนเทศจ านวนมากท าให้ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาหรือหาหนทางในการจัดการสารสนเทศที่ได้มา ซ่ึง
วิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่าการจัดโครงสร้างในการตัดสินใจ  
 4. การเลือกทางเลือกสุดท้าย (Making a final choice) 
 ภายหลังจากการรวบรวมสารสนเทศท้ังหมดแล้ว ผู้ท าการตัดสินใจจ าเป็นต้องเลือกจากชุด
ทาง เลือกท้ายสุดที่มี ซึ่งอาจง่ายหรือมีความซับซ้อนก็ได้  กระบวนการในช่วงนี้อาจมีความเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจอื่นๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง  เช่น  เมื่อใดสารสนเทศท่ีรวบรวมได้จึงเพียงพอ สารสนเทศใดมีความ
เกี่ยวข้องมากที่สุด หรือน่าเชื่อถือได้ เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการเลือกทางเลือกสุดท้าย การตัดสินใจอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผลมีความเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศด้วยความระมัดระวัง และเป็นธรรมภายใต้
สภาพแวดล้อมนั้นๆ มีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ 
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 5. การประเมินการตัดสินใจ (Evaluating) 
 ในช่วงระยะสุดท้ายของการตัดสินใจซึ่งเป็นประโยชน์มากก็คือ การประเมินตลอด
กระบวนการว่ากระบวนการเป็นไปด้วยดีเพียงใด หรือไม่เป็นไปด้วยดี จุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี้ก็เพ่ือ
สะท้อนกระบวนการและค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อีกในการตัดสินใจสถานการณ์
ที่คล้ายกันในอนาคต 

 

สรุป 
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทาง เลือกท่ีได้

พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายขององค์การ การ
ตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มี
การศึกษามานาน การตัดสินใจเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่สามารถ ท าความเข้าใจได้โดยง่าย
เพียงสังเกตการแสดงออกของแต่ละบุคคลในกระบวนการตัดสินใจ แต่ละคนต่างก็มีเหตุปัจจัยเฉพาะที่
แตกต่างกันไป  การท าความเข้าใจในธรรมชาติของการตัดสินใจน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแบบแผนการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรม ที่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมีทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ส่วนทฤษฎีการตัดสินใจ ประกอบด้วย เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ ความเชื่อ ค่านิยม นิสัยและธรรมเนียม การคาดหวัง ข้อผูกพัน การบังคับ โอกาส 
ความสามารถ การสนับสนุน  ทางด้านประเภทการตัดสินใจจะพิจารณาแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ่งได้แก่ การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอน การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีเสี่ยง
และการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน ส่วนกระบวนการในการตัดสินใจ ควรด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย  การก าหนดปัญหา การก าหนดทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจเลือกและการประเมินผล ส าหรับแนวทางในการตัดสินใจควรพิจารณาถึงการก าหนดเป้าหมาย  
การรวบรวมสารสนเทศ การท าโครงสร้างการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกสุดท้าย การประเมินการ
ตัดสินใจ 
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ค าถามท้ายบท 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของ “การตัดสินใจ”  
2. ธรรมชาติของการตัดสินใจ มีลักษณะอย่างไร 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีกี่ด้าน อะไรบ้าง จงอธิบาย 
4. จงเขียนแผนภาพขั้นตอนการตัดสินใจ 
5. จงอธิบายการคิด Six Think Hats 
6. จงวิเคราะห์ว่านักศึกษามีลักษณะการคิดตรงกับหมวกสีอะไร เพราะเหตุใด 
7. จงเขียนผังกระบวนการในการแก้ปัญหา พร้อมอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
8. จงอธิบายความหมายของ “การตัดสินใจ”  
9. กระบวนการของการตัดสินใจมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
10. จงอธิบายรูปแบบของการตัดสินใจ 
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ภาคผนวก 
กิจกรรม ใบงานและใบความรู้ 
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กิจกรรม 
เรื่อง สัมพันธภาพและความพร้อมในการเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพในชั้นเรียน 
2. เพ่ือส ารวจความรู้พ้ืนฐานและวิธีการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาส ารวจความต้องการในการเรียน 

 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาด าเนินการตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

 

1. ให้นักศึกษาท าป้ายชื่อแนะน าตนเอง และแนะน าตนเองต่อสมาชิกในชั้นเรียน 
2. จงอธิบายเหตุผลในการเลือกเรียนวิชาจิตวิทยาการปรับตัวและความคาดหวังต่อการเรียน 

............................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ................................... 



236 
 

............................................................................................................................. .................... 

.......................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  

 

3. วิชา “จิตวิทยาการปรับตัว” เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
............................................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. .................... 

........................................................... ......................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

แบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 5-6 คน ร่วมกันเสนอวิธีการเรียนเพ่ือให้ได้ตามความคาดหวัง และตอบค าถาม

ในข้อ 4 

4. รายงานสรุปผลการอภิปราย รวบรวมวิธีการเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของสมาชิก 
............................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................... 

.......................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................... 
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.......................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ................................. 

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................ ..................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

................................................................................................................................. ................ 

.................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. .................... 

.............................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

 
 
 

ใบงานที่ 1.1 
เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัว 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลที่ต้องมีการปรับตัว 
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ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาดูรูปภาพ และให้ตอบว่าภาพที่เห็นเป็นภาพรูปสัตว์อะไร พร้อมอธิบายเหตุตาม  

หัวข้อที่ก าหนดให้ 

  ภาพที่ 1                    ภาพที่ 2

      

   

    .........................................       ......................................... 

 

  ภาพที่ 3                    ภาพที่ 4   

              

 

     .........................................         ......................................... 

จากภาพที่เห็น เพราะเหตุใดสัตว์แต่ละชนิดจึงมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติ 

............................................................................................ ..................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

ใบงานที่ 2.1 
เรื่อง การวิเคราะห์บุคลิกภาพ 
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส ารวจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมนุษย์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์บุคลิกภาพของมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์ 

 
ค าชี้แจง 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-6 คน 
2. ช่วยกันหาข่าว 1 ข่าว โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการสืบค้น  
3. เขียนรายละเอียดของข่าว ได้แก่ เนื้อหา ที่มาของข่าว วันเดือนปีของข่าว และเหตุผลในการ

เลือกข่าวนี้ 
4. ร่วมกันวิเคราะห์ โดยอธิบายเหตุผลเป็นข้อๆ ว่าบุคคลในข่าวมีบุคลิกภาพอย่างไรบ้าง 
5. น าผลงานน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
รายละเอียด 
เนื้อหา...................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
ที่มาของข่าว.................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .......................... 
วันเดือนปี................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. .......................... 
เหตุผลในการเลือกข่าว.................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. .......................... 
วิเคราะห์บุคลิกภาพ...................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ....... 
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หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถออกแบบใบงานเพ่ิมเติมได้เอง 
ใบกิจกรรมที่ 3.1 

เรื่อง ปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สมาชิกสามารถบอกถึงความรู้สึกที่เกิดจากสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความคับข้องใจ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสามารถวิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
 3. เพ่ือให้สมาชิกอธิบายวิธีการจัดการกับความรู้สึกคับข้องใจของตนเองได้ 
 
วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มสมาชิก 4-5 คน จากนั้นให้เลือกผู้น ากลุ่ม 1 คน 
2. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้สมาชิกมีความคับข้องใจด้านการเรียนโดย

ไม่ต้องสรุป 
3. แจกสถานการณ์ตัวอย่างและให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มอภิปรายตามประเด็นในใบกิจกรรม 
4. ให้สมาชิกส่งตัวแทนออกไปรายงานหน้าห้อง 
5. สมาชิกร่วมกันอภิปรายถึงความรู้สึกสาเหตุ และวิธีการจัดการกับความรู้สึกคับข้องใจของตนเอง

ให้ได้ ข้อสรุปตามแนวคิดที่ควรได้ 
 
การประเมินผล 

สังเกตจากการระดมความคิดในการอภิปรายกลุ่ม 
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สถานการณ์ต่างๆ 

 
 ให้สมาชิกอ่านสถานการณ์ท่ีได้รับและอภิปรายตามประเด็นให้ได้ข้อสรุป และหาตัวแทนน าเสนอ
ในกลุ่มใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ประเด็นอภิปราย 
 1. สมาชิกรู้สึกอย่างไร กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์ที่ 1 
 สมาชิกพยายามตั้งใจเรียน แต่เพ่ือนส่งเสียงดัง สมาชิกฟังเท่าไร ก็ไม่เข้าใจ
วิชาที่อาจารย์สอน 
 

สถานการณ์ที่ 2 
 เพื่อนไม่มาตามนัดเพื่อท างานกลุ่มส่งอาจารย์ มีผลท าให้งานกลุม่อาจไม่เสร็จตาม
ก าหนดส่ง 

สถานการณ์ที่ 3 
 เพ่ือนรักกันมากท่ีอยู่ต่างห้อง ชวนสมาชิกโดดเรียนไปดูหนังที่อยากดูมาก แต่
สมาชิกกลัวเรียน ไม่ทัน 
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 2. อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้สมาชกิเกิดความรู้สึกเช่นนั้น 
 3. สมาชิกมีวิธีจัดการกับความรูส้ึกเหล่านั้นได้อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
“นี่แหละ...ตัวฉัน” 

 

ชื่อกิจกรรม  นี่แหละ……ตัวฉัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สมาชิกส ารวจบุคลิกภาพของตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนที่ต้องการปรับปรุง 
 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
1. ให้สมาชิกท าใบกิจกรรมที่แจกให้และเติมข้อความเกี่ยวกับลักษณะของตนเองดังนี้ (ให้เวลา 20   นาท)ี 
 1.1 นิสัยของฉัน 
 1.2 ความภูมิใจของฉัน 
 1.3 สิ่งที่คนอ่ืนชื่นชมฉัน 
 1.4 สิ่งที่ฉันอยากปรับปรุงตนเอง 
 1.5 สรุปความคิดท่ีมองตนเอง “ฉันมองตนเองอย่างไรนะ?” 
2. สุ่มให้สมาชิกพูดสรุปความคิดท่ีมองตนเอง (ข้อ 1.4) ทีละคน 
3. ให้สมาชิกสรุปร่วมกันว่า “ได้อะไรจากกิจกรรมนี้” 
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สื่อ/อุปกรณ์ 
 ใบงานที่ 4.1 “นี่แหละ.....ตัวฉัน” 
 
การประเมินผล 
 พิจารณาจากค าตอบในใบกิจกรรม 
 
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 การมองตนเองเป็นการส ารวจบุคลิกภาพ ท าให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมทั้งในส่วนดีและส่วนที่
ต้องการปรับปรุง เป็นการรู้จักตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่ท าให้คนเราสามารถตอบสนอง ความ
พอใจของตนเองและเป็นการเติมเต็มให้ชีวิต น าพาให้ชีวิตมีคุณค่า 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4.1  
“นี่แหละ.....ตัวฉัน” 



244 
 

 
ใบกิจกรรม 

“การวิเคราะห์ตนเอง” 
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ค าชี้แจง   1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน 
   2. ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ตนเอง 
   3. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้วเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี รู้ตัวว่าเป็นคนขี้โมโห มี พ่อ-แม่ ที่เป็นคนอารมณ์ดี ไม่ดุ ลูก ๆ คอยให้

ก าลังใจที่ดีกับแก้วตลอด เมื่อมีปัญหาในการท างาน แก้วเรียนจบ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้ท างานเป็นผู้ช่วย Programmer ที่บริษัทผลิต Software แห่งหนึ่ง เป็น

เวลา 3 ปี ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม เพราะเชื่อมั่นในความรู้ และสถาบันการศึกษาของตนเองมาก

ในขณะที่เทคโนโลยีทางด้าน IT มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ต่อมาเกิดสภาพ

เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้สถานภาพในการท างานเริ่มสั่นคลอน เนื่องจากจ านวนลูกค้าลดลง แต่

บริษัทก็ส่งเสริมให้แก้วได้พัฒนาความรู้ด้าน IT เพ่ิม แก้วจะวิเคราะห์ตนเองเพ่ือให้สถานภาพใน

การท างานมั่นคงขึ้นได้ อย่างไร 
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ใบความรู้ 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  หมายถึง  ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีดังต่อไปนี้ 
 1.  การทักทาย  เราควรทักทายคนอ่ืนก่อน  เพ่ือสร้างมิตรและผูกพันท าให้คนอ่ืนเห็นว่าตนมี
ความส าคัญ  มีความเป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือท าให้เกิดความสะดวกในการท างานและประสาน
สัมพันธ์ที่ดี 
 2.  การสื่อสาร เราควรใช้ภาษาท่ีดีเหมาะสมกับวัย สถานภาพของตนเอง เพศ อายุ เชื้อชาติ  
ศาสนา  มีอาการยิ้มแย้มด้วยสายตาจริงใจไม่เฉยเมย 
 3.  การให ้ เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ แบ่งปัน การช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่  ทุน 
หรือทรัพย์สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา ทั้งยังท าลายกิเลสคือความเห็นแก่ตัวลง 
 4.  การรับ สิ่งของหรือน้ าใจที่เพ่ือนมอบให้นั้น  เป็นสิ่งที่ควรจะรับแม้ว่าจะมีค่าน้อยก็ตามควร
แสดงความขอบใจ ในไมตรีที่เขาให้ 
 5.  การขอโทษ  เป็นค าพูดและท่าทางที่ควรกระท าให้เป็นนิสัยอย่างยิ่ง  คนที่ท าผิดแล้วแสดง
ความเสียใจต่อการกระท าของตนเองนั้นย่อมต้องได้รับอภัย  และผ่อนหนักเป็นเบาลงได้ 
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ใบงานที่ 6.1 
เรื่อง การผูกไมตรี 

 
วัตถุประสงค์   

1. รู้หลักการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
2. รู้ความส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
3. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
4. น าหลักคุณธรรมด้านปิยวาจาและมนุญวาจามาใช้ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ 

 
ค าชี้แจง 

1. ให้นักศึกษาจับคู่กันตามความสมัครใจเพ่ือจะได้สัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน 
2. เมื่อจับคู่เพ่ือนได้แล้ว  ให้แต่ละคู่สัมภาษณ์ซึ่งกันและกันตามหัวข้อในใบงาน ใช้เวลา 5 นาที  

ให้ได้ข้อมูลซึ่งกันและกันมากท่ีสุด 
3. ให้แต่ละคู่มารายงานครั้งละ 1 คู่  โดยผลัดกันเล่าเรื่องที่สัมภาษณ์ 
4. แจกใบความรู้  “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล”  ให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษา 

 
 
 
 
 

ให้สัมภาษณ์เพ่ือนตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อ...................................................................................................................  
2. ที่อยู่.................................................................................................................  
3. นิสัยส่วนตัว.....................................................................................................  
4. สีที่ชอบ...........................................................................................................  
5. อาหารที่ชอบ...................................................................................................  
6. ดาราคนโปรด.................................................................................................. 
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ใบงานที่ 7.1 
เรื่อง รู้จักการคิด 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการคิด 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิด  อุปสรรคการคิดและระดับการคิดได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
วิธีด าเนินการ 

1. น าเสนอรูปภาพให้ผู้เรียนได้อภิปรายดังต่อไปนี้ 
1.1 ภาพนี้เรียกว่าอะไร........................................................................................................... . 
1.2 รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาพนี้.................................................................................................  

................................................................................................................................ ............................... 

................................................................................................... ............................................................ 
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตอบค าถามและอภิปรายดังต่อไปนี้ 

1.3 แบ่งปันประสบการณ์รายบุคคล 
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1.4 เพราะเหตุใดจึงรู้จักภาพดังกล่าว................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 

1.5 สมาชิกในกลุ่ม คิด รู้สึก เหมือนกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 

1.6 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการคิด.........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 

1.7 การคิดเริ่มต้นเมื่อใดและเกิดขึ้นที่ไหน...............................................................................  
.......................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 

1.8 จงอธิบายประโยชน์ของการคิดและอุปสรรคของการคิด................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................................................... ........................ 

 
 

2. ร่วมกันสรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
......................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
...................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
......................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................ ...............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................ ...............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 
ใบงานที่ 8.1 

เรื่อง การวางแผนแก้ปัญหา 
 

 ค าชี้แจง  จงเสนอการวางแผนวิธีการแก้ปัญหามาให้มากที่สุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้หรือ 
    สามารถปฏิบัติได้ ในปัญหาต่อไปนี้ 

ปัญหา การวางแผนวิธีการแก้ปัญหา 
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1. “ที่บ้านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า   
     มากที่สุด” 
 

 

 

 

 

2. “ตลาดสดเต็มไปดว้ยน้ าสกปรกและขยะล้นถัง” 

 

 

 

 

 

3. “นักเรียนไม่รักการอ่าน” 

 

 

 

4. “ลูกเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไป” 

 

 

 

5. “นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย” 

 

 

 

 
 

ใบงานที่ 9.1 
เรื่อง ตัดสินใจอย่างไรดี 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมตามบริบท 

 
อุปกรณ์   
 กระดาษฟลิบชาร์ตและปากกาเมจิก 
 
วิธีด าเนินการ 

1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน และบทบาทหน้าที่การท างาน 
2. แต่ละกลุ่มเลือก 1 สถานการณ์ต่อไปนี้เพื่ออภิปราย 

A : “หากมีเศรษฐีใจดีมอบรางวัลทุนการศึกษาจ านวน 1 ลา้นบาท เพื่อเดินทางไปศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ 1 ประเทศ
ระหว่างบราซิลหรือโรมาเนีย” ผู้เรียนจะตัดสินใจรับทุนนี้หรือไม่ และหากตัดสินใจรับทุนจะ
เลือกไปประเทศใด จงให้เหตุผลประกอบ 
B : “แบดบอยแสนดี กับ แสนดีผู้ยากไร้” ผู้เรียนจะเลือกใครเป็นเพื่อนใจ 
C : “หากผู้เรียนจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพ่ือไปพักผ่อนในประเทศในกลุ่มยุโรปเรียบร้อย
แล้ว ปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนเดินทางเกิดหิมะตกหนักในบางประเทศ” ผู้เรียนจะยังคง
เดินทางไปพักผ่อนหรือไม่อย่างไร 
D : “อยากผอม ขาว ใส ต้องลองน้ าแข็งดูสิ” ผู้เรียนเป็นคนหนึ่งที่มีค่านิยมชอบความขาว
และผอม ผู้เรียนจะตัดสินใจอย่างไร 

3. ผู้เรียนร่วมอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้แล้วเขียนลงกระดาษฟลิบชาร์ต 
3.1 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ในการอภิปราย 
3.2 เทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ 
3.3 ผลการตัดสินใจพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4. ผู้เรียนน าเสนอผลการด าเนินงานหน้าชั้นเรียน 
5. ผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ พร้อมแนวทางการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
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