
บทที่ 6 
การตัดสนิใจทางการจัดการ 

 
 ในทุกระดับของการจัดการภายในองคการจะอยูในกระบวนการตัดสินใจทั้งสิน้ซึง่อาจจะ
มีทางเลือกมากกวา  2 ทางเลือกขึ้นไป แตเพื่อใหการเลอืกมีทิศทาง จงึมีกระบวนการประกอบการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย  8  ข้ันตอน  ดังนี ้
ขั้นที่ 1 นิยามปญหา  (Identify a Problem) 
 เ ร่ิมจากการแยกแยะปญหาที่มีอยู  ระบุ ส่ิงที่ตองการ เชน  การตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรมาใชในองคการ  โดยกําหนดปญหาที่พบอยูในปจจุบัน คือ เครื่องเดิมไมสามารถรับ
ขอมูลไดมากพอ   ในการกําหนดปญหาจําเปนตองมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบ
ขอมูลปจจุบันกับส่ิงที่ตองการ ซึ่งอาจจะพิจารณาจาก past performance นโยบายองคการ   
เงื่อนไขดานเวลาและการเงิน ฯลฯ แตไมควรนําสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมมาใชในการพิจารณา 
ขั้นที่ 2 เกณฑที่จะใชในการตัดสินใจ  (Identification of Decision Criteria) 
 หลังจากการนิยามปญหาแลว จะตองดูเกณฑที่จะใชในการตัดสินใจเพื่อแกปญหา
ดังกลาวโดยแยกแยะปจจัยตาง ๆ ที่จะมีผลตอการพิจารณา  จากตัวอยาง  เกณฑที่จะใชในการ
ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรจะประกอบดวย  ราคา  รุนของสินคา  โรงงาน  ทางเลือก  การบริการ  กา
รันตี  ฯลฯ   ซึ่งในขั้นนี้หากรายการใดไมใชปญหาใหตัดออกไป 
ขั้นที่ 3 กําหนดเกณฑวัด  (Allocating Weight to the Criteria) 
 เปนการใหน้ําหนักในแตละปจจัยที่จะใชในการเลือกเพื่อใหการลําดับความสําคัญ
กอนหลัง   ซึ่งอาจจะเริ่มจากการใหคะแนนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่  10  คะแนน และลดระดับลงมา  
จากตัวอยางไดให  Reliability  เปน  10  คะแนน    การบริการ  เปน  8  คะแนน  ฯลฯ 
ขั้นที่ 4 พัฒนาทางเลือก  (Developing Alternatives) 

                    ข้ันตอนนี้ผูตัดสินใจซื้อตองสรางรายการทางเลือกเพื่อใชสําหรับประกอบการพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดของตัวเลือกวามีอะไรบาง เอาเปนวาผูจัดการโรงงานมีตัวเลือกของ Notebook 
Computer 8 ชนิด ทางเลือก เหลานี้ คือ ยี่หอและรุนของคอมพิวเตอรตางๆ ไดแก AST Ascentia 
A42, Compaq Armada 4100, Fujitsu LifeBook 55T,HP OmniBook 5500CT,IBM ThinkPad 
760 ED,NEC Versa 2435CD , Sharp WideNote W-100T และ Texas Instruments 
TravelMate 6050.  
ขั้นที่ 5 วิเคราะหทางเลือก  (Analyzing of Alternatives) 

 ผูตัดสินใจ ตองศึกษารายละเอียด ของตวัเลือกแตละตัว พิจารณาดูขอดี ขอเสีย จุดแข็ง, 
จุดออน ของแตละตัวเลือก โดยการเปรียบเทียบตวัเลือกแตละตัว โดยใหน้าํหนกัตามความสําคญัที่
ตองการที่ไดกาํหนดไวแลวในขั้นที่ 2 และ 3 ตัวเลือกแตละตัวจะถูกประเมินคุณคาสูงต่ําตาม
ความสาํคัญทีไ่ดกําหนดไว 
 ตารางตอไปนีแ้สดงใหเหน็คณุคาของตัวเลอืกทั้ง 8 ตวั ทีผู่จัดการโรงงานได พิจารณาแลว 
หลังจากเขาไดพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญทางดาน Computer และไดอานศึกษาขอมูลจากหนงัสือ
เกี่ยวกับ Computer คุณคาของ Computer 8 ชนิด ตามตารางดงักลาวถกูกาํหนดโดยการพิจารณา



จากการ ใหคณุคาของบุคคลคนหนึ่งเทานัน้ (ในกรณีนีค้ือผูจัดการฝายขาย) โดยกาํหนดคะแนน 
กําหนดคุณคาของคาความสาํคัญของแตละรายการตั้งแต 1 ถึง 10  การใหคะแนนคาของแตละ
รายการ ไดมาจากการพิจารณาในหลายๆ ดาน เชน ราคา ไดมาจากราคาที่ถกูทีสุ่ด จากรานขาย 
Computer ของทองถิน่ตัวเอง ความเชื่อถอืได  มาจากความนึกคิดพจิารณาของแตละบุคคล  หลัก
ก็คือการตัดสินใจแตละอยางจะตองมเีหตผุล ยุติธรรมจะตองตรงกบัการกําหนดความสาํคัญตาม
ข้ันที่ 2 ตลอดจนน้าํหนักความสาํคัญและการประเมนิทางเลือกผูซื้อ Computer สองคนถงึแมจะ
กําหนดราคาซือ้ไวเทากันแตอาจจะเลือก ซื้อสินคาคนละอยางและอาจจะใหคณุคาของตัวเลอืก
ตางกนัก็ได จากตารางแสดงใหเห็นถึงคณุคาของตัวเลอืกเมื่อพิจารณาจากหลักของการ ตัดสนิใจ
เทานัน้ ไมไดมาจากการใหน้ําหนกัคุณคาตามขั้นตอนที ่3 ถาตัวเลือกตัวหนึ่งไดคะแนนเต็ม 10 จาก
ทุกรายการ ผูตัดสินใจซื้อก็ไมตองใหน้ําหนกัทางเลือกอยางอืน่อีกแลว ทาํนองเดียวกนัถาน้าํหนกั
ความสาํคัญของทุกรายการเทากนั การใหคุณคาของตวัเลือกแตละตวัก็ทาํไดโดยเพียง แตรวม
คะแนนความสําคัญของแตละตัวเลือกจากทุกรายการเทานั้นก็ตัดสินใจได       ตวัเลือก AST 
Ascentia A42 จะมีคะแนนรวม 34 และ IBM ThinkPad 760ED จะมีคะแนนรวม 45   ถาตวัมูลคา
ของตาราง 6-2 คูณดวยคาน้ําหนกัความสําคัญ (ตาราง6-1) จะไดตารางมูลคา 6-3 ผลรวมของ
คะแนนในตาราง 6-3 จะแสดงถึงผลรวมของคะแนน การพิจารณามูลคาของตัวเลือกทั้งหมดทีใ่ช
หลักการน้าํหนักของความสําคัญที่ไดกําหนดขึ้นแลว สังเกตจากตาราง 6-1,6-2,6-3 จะเหน็ไดวา 
น้ําหนกัของความสาํคัญของ รายการตาง ๆ สามารถเปลี่ยนลาํดับคุณคาของตัวเลือกไดเปนอยาง
มาก 
 
 
 
 
 
ตาราง 6-1         เกณฑและน้ําหนกัในการตัดสินใจเลือกซื้อตอมพิวเตอรตัวใหม       

(Criteria and Weights for Computer Replacement Decision) 
 
    เกณฑ          น้าํหนัก 

(Criterion)       (Weight) 
 

 ความนาไววางใจ  (Reliability)      10a 
 บริการ  (Service)      8 
 ระยะเวลารับประกันภัย  (Warranty period)   5 
 การบริการ ณ จุดที่ใช 1 ปแรก  (On-site service-first year) 5 
 ราคา  (Price)       4 



 กระเปาบรรจคุอมพิวเตอร  (Case style)    3 
 
In this example, the highest rating for a criterion is 10 points 
 

ตาราง 6-2  การจัดคาทางเลือกของ Notebook Computer ตอเกณฑการตัดสินใจ 
   (Assessed Values of Notebook Computer Alternatives against Decision Criteria) 

รุน 
(Model) 

ความนา
ไววางใจ 

(Reliability) 

บริการ 
(Service) 

ระยะเวลา
รับประกันภัย 
(Warranty) 

การบริการ ณ  
จุดที่ใช 1 ปแรก 

(On-site 
service) 

ราคา 
(Price) 

กระเปาบรรจุ
คอมพิวเตอร
(Case Style) 

AST Ascentia A42 8 3 5 10 3 5 

Compaq Armade 4100 8 5 10 5 6 5 

Fujitsu LifeBook 555T 10 8 5 10 3 10 

HP OmniBook 5500CT 8 5 5 10 3 10 

IBM ThinhkPad 760ED 6 8 5 10 6 10 

NEC Versa 2435CD 10 8 5 5 3 10 

Sharp WideNote W-400T 2 10 5 10 10 10 

Texas Instruments 
TravelMate 6050 

4 10 5 10 10 5 

ตาราง 6-3  การประเมินผลของทางเลือก NoteBook Computer ตอเกณฑและน้ําหนกั   
     (Evaluation of NoteBook Computer Alternatives against Criteria and Weights) 
รุน 

(Model) 
ความนา
ไววางใจ 

(Reliability) 

บริการ 
(Servic

e) 

ระยะเวลา
รับประกันภัย 
(Warranty) 

การบริการ ณ  จุดที่
ใช 1 ปแรก 

(On-site service) 

ราคา 
(Price) 

กระเปาบรรจุ
คอมพิวเตอร
(Case Style) 

Total 

AST Ascentia A42 80 24 25 50 12 15 206 

Compaq Armade 4100 80 40 50 25 24 15 234 

Fujitsu LifeBook 555T 100 64 25 50 12 30 281 

HP OmniBook 5500CT 80 40 25 50 12 30 237 

IBM ThinhkPad 760ED 60 64 25 50 24 30 253 

NEC Versa 2435CD 100 64 25 25 12 30 256 

Sharp WideNote W-400T 20 80 25 50 40 30 245 

Texas Instruments 40 80 25 50 40 15 250 



TravelMate 6050 

ขั้นที่ 6 เลือกทางเลอืก  (Selecting an Alternative) 

ข้ันตอนนี้จะตองมีการตัดสินใจเพื่อเลือกตัวเลือกที่ไดคะแนนสงูสุด จากขอมูลและน้ําหนัก
ความสาํคัญทีเ่หมาะสม ที่เร่ิมมาจากขั้นตอนแรกๆ ที่ผาน มา สําหรับตัวอยางการตดัสินใจเลือก จะ
สรุปการตัดสินใจจากขั้นตอนที ่ 5 ใหดูตารางการเปรียบเทียบเพื่อพจิารณาการจัดซือ้ Computer 
ตารางที ่6-3 จะเหน็ วา ตัวเลือก Fujitsu Life Book 555T เปนตวัทีท่าํคะแนนสูงสดุ (281 คะแนน)  
ฉะนัน้จึงเปนตวัเลือกที่ดีที่สุด 
ขั้นที่ 7 นําทางเลือกไปปฏิบัติ  (Implementing the Alternative) 

ถึงแมวาการดําเนินการเพื่อคัดเลือกตัวที่ดีที่สุดของสินคาไดเสร็จส้ินแลว แตถาการนําเสนอ
เพื่อจัดซื้อเปนไปโดยไมเหมาะสม การจัดซื้อก็อาจ จะลมเหลวได การนําเสนอผลของการตัดสินใจ 
จะตองนําเสนอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ รับรูดวย   กลุมหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของสามารถชวย
ผูจัดการใหประสบผลสําเร็จในการจัดซื้อได โดยใหพวกเขา มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  
ขั้นที่ 8 การประเมินผลสําเร็จในการตัดสนิใจ (Evaluating Decision Effectiveness) 

การที่จะประเมินวาขึ้นตอนสุดทายของการดําเนินการในการตัดสินใจไดแกปญหาหรือไม 
ใหดูจากผลที่ไดรับวาสินคาที่ตัดสินใจซื้อถูกตองตามวตัถุประสงคหรือไม ส่ิงที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
การประเมนิผลของการคัดตัวเลือกทีผานมาเสร็จส้ินแลว แตก็ยังมปีญหาไมสามารถที่จะทาํการ
จัดซื้อได ผูจัดการในเรื่องนี้อาจจะตองยอนกลับไปศึกษาพิจารณาขัน้ตอนแตละขัน้ตอนอีกทีวามี 
ขอผิดพลาดทีไ่หน ที่รายที่สุดก็คืออาจจะตองเริ่มการดาํเนนิการใหม ทั้งหมดเลยก็ได 
ความแพรหลายของการตัดสินใจ 
            ทุกคนในองคกรมีการใชการตัดสินใจ แตงานการตัดสินใจมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ  
ผูจัดการทุกคน การตัดสินใจเปนสวนหนึ่งของหนาที่ผูบริหาร ไมวาจะเปนการตัดสินใจในการ 
วางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing), การชักนํา (Leading) และการควบคุม
(Controlling)  
 

ตาราง 6-4   การตัดสินใจในหนาที่ของการบริหารงาน 
การวางแผน (Planning) 
• วัตถุประสงคระยะยาวขององคการคืออะไร 
• กลยุทธที่จะทําใหวัตถุประสงคประสบความสําเร็จคืออะไร 
• วัตถุประสงคระยะสั้นขององคการควรเปนอะไร 
• ปญหาของเปาหมายของผูบริหารแตละคนควรมีความยากแตกตางกันอยางไร 
การจัดองคการ (Organizing) 
• ควรมีผูใตบังคับบัญชากี่ทาน ที่รายงานตรงตอเรา 
• ควรมีการกระจายอํานาจในองคการอยางไร 
• ควรมีการอธิบายความหมายของแตละงานอยางไร 
• องคการควรปรับปรุงและนําเสนอโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงใหมอยางไร 



การชักนํา  (Leading) 
• จูงใจพนักงานใหทํางานไดอยางไร 
• ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดในสถานการณที่กําหนดคืออะไร 
• การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตอประสิทธิภาพของพนักงานหรือไม 
• เวลาที่เหมาะสมที่จะเขาไปแกไขขอขัดแยง คือเมื่อไร 
การควบคุม  (Controlling) 
• กิจกรรมอะไรบางในองคการที่ตองถูกควบคุม 
• กิจกรรมเหลานี้จะถกูควบคมุอยางไร 
• กิจกรรมถูกเบีย่งเบนความสาํคัญเมื่อไร 
• องคการควรมรีะบบขอมูลขาวสารในระดบัผูบริหาร  อะไรบาง 
การตัดสนิใจของผูบริหาร 
สามารถแบงการตัดสินในตามลักษณะไดเปน 3 แบบคือ 

การตัดสินใจ โดยใชหลักความมีเหตุผล   (Rationality) 
การตัดสินใจ โดยใชหลักความมีเหตุผลภายใตขอบเขตจํากัด   (Bounded Rationality) 
การตัดสินใจ โดยใชหลักการหยัง่รู หรือสัญชาติญาณ (Intuition) 

       1.   หลักความมเีหตผุล   (Rationality) 
เปนการตัดสินใจโดยใชหลักสมเหตุสมผลที่สมบูรณ  โดยมีสมมุติฐานดังตอไปนี้ 

  ปญหามีความชัดเจนไมม ีขอสงสัย 
 มีการจัดลําดบัความสาํคัญไวที่จุดมุงหมาย (Goal) 
 มีการจัดทางเลือกไวหลายทางชัดเจน 
 จัดลําดับทางเลือกไวตามความสําคัญ 
 เสนอทางเลือกหลายทาง 
 ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา และคาใชจาย 
 ใหผลตอบแทนสูงที่สุด 

                อยางไรก็ตามในความเปนจริง ระบบบริหารมีขอจํากัดหลายประการในการวิเคราะห  
และไมมีเวลามากพอสําหรับทางเลือกหลายทาง รวมทัง้ไมมงีบประมาณเพยีงพอที่ศึกษาไดทุก
ทางเลือก  ดังนั้น แนวคิดเรื่อง Bounded Rationality  จึงถูกนํามาใชแทนที่  
        2.   หลักความมีเหตุผลภายใตขอบเขตจํากัด   (Bounded Rationality) 

เปนการตัดสินใจโดยใชหลักความสมเหตุสมผลที่มีขอบเขต เพื่อใหสามารถปฏบิัติไดในโลกของ
ความเปนจริง  ภายในเวลาและงบประมาณที่จํากัด 

การเปรียบเทยีบการตัดสินใจแบบเรื่อง  Rationality กบั Bounded Rationality 

 ข้ันตอนการตดัสินใจ Rationality Bounded Rationality 

1. ปญหาทีเ่กดิขึ้น • ปญหาที่สําคญั และ 
ปญหาที่เกีย่วของทุก

• เฉพาะปญหาที่มีผลกระทบ
ที่ผูจัดการสนใจจะถูกนํามา



ปญหา จะถกูนํามา
พิจารณา 

พิจารณา 

2.  กําหนดเกณฑตัดสินใจ • พิจารณาทุกเกณฑการ
ตัดสินใจ  

• พิจารณาบางกลุมเกณฑ
การตัดสินใจ 

 
   

3. การใหน้ําหนกัเกณฑ 
      ตัดสินใจ 

 

• ทุกเกณฑ(Criteria) จะ
ถูกนาํมาประเมินและให
น้ําหนกัตามความสาํคัญ
ของเปาหมายองคกร 

• ใชแบบ(Model) ทีง่ายๆ มา
ประเมินและ การประเมนิให
ความสาํคัญ ตามความ
สนใจของผูตัดสินใจ 

4. การจัดทาํทางเลือก • จัดทํา และลําดับทุก
ทางเลือกเพื่อพิจารณา
อยางสรางสรรค 

• พิจารณาจัดทาํ กลุม
ทางเลือกที่ใกลเคียงกนั 

5. การวิเคราะหทางเลือก  • ทุกทางเลือกจะถูก
ประเมินระหวางเกณฑ
การตัดสินใจและการถวง
น้ําหนกั โดยลาํดับแตละ
ทางเลือก  

• จะนาํเฉพาะขอสรุปที่เหน็วา
ดีมาประเมนิ และนํามา
เทยีบกับเกณฑการตัดสนิใจ 

6. เลือกทางเลือก • เลือกโดยพจิารณาทางที่
ใหประโยชนสูงที่สุดแก
องคกร 

• เลือกวิธีแกปญหาที่คิดวานา
พอใจ และมีประสิทธิภาพ
ในเวลานัน้ 

7. การนาํทางเลอืกมาใช • ทุกหนวยงานในองคกร
ตองยอมรับการตัดสินใจ
ที่นาํทางเลือกมาใช 

• ใชอํานาจและบารมีใน   
องคการเพื่อใหยอมรับการ
ตัดสินใจ 

8. การประเมนิผล • ประเมินผลการตัดสินใจ 
ที่ไดเปรียบเทยีบกับ
ปญหาที่กาํหนดไว 

• อาจไมมีการประเมินผล 
เนื่องจากการตัดสินใจ
กําหนดโดยผูประเมินเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 

ระดับของ
องคการ 

การตัดสินใจอยางไมมีรูปแบบ 

ปญหาที่เกิดขึ้นนานครั้ง 

รูปแบบของ
ปญหา 

การตัดสินใจแบบมีรูปแบบ 



 
 
3. หลักการหยั่งรู หรือสัญชาตญาณ (Intuition) 

เปนการตัดสินใจโดยใชประสบการณจากการตัดสินใจในครั้งที่ผาน ๆ มา จะใชกรณีที่มี
ขอมูลจํากัด  บางทีเรียกวิธนีี้วา  ความรูสึกอยางลึกซึง้ (Gut Feelings) 
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา        ต่ํา 

ผูบริหารจะเลอืกการตัดสินใจแบบใดแบบหนึง่นัน้ ข้ึนอยูกับวาเปนปญหาแบบใด 
เงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision-Making Condition) 
• ความแนนอน (Certainty) 

– เปนสภาวะในเชิงอุดมคติ  โดยผูบริหารสามารถที่จะตัดสินใจไดอยางแมนยํา  

– ผูบริหารสามารถทราบถึงผลลัพธของแตละทางเลือก  
– เปนสถานการณในเชิงอุดมคติมากกวาในเชิงความเปนจริง 

• ความเสี่ยง (Risk) 
– เปนสภาวการณซึ่งผูตัดสินใจสามารถที่จะคาดคะเนผลลัพธ ที่จะเปนไปได ซึ่งมาจาก

ประสบการณสวนตัว หรือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Information) ซึ่งเปน    ขอมูล
ในอดีต ขอมูลเหลานี้ สามารถทําใหผูตัดสินใจสามารถตัดสินใจเลือกในแนวทางที่ดี
ที่สุด 

• ความไมแนนอน (Uncertainty) 
– อะไรจะเกิดขึ้นถาคุณตองทําการตัดสินใจเมื่อคุณไมแนใจในผลที่จะเกิดขึ้น และไม

สามารถแมแตจะทําการประมาณความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นอยางสมเหตุผล  ซึ่งเรา
เรียกสภาวะนี้วา  ความไมแนนอน 

– สถานการณการตัดสินใจที่ผูจัดการตองประสบเปนจํานวนมากก็คือความไมแนนอน
ของสถานการณ และการมีขอมูลอยางจํากัดของผูที่ทําการตัดสินใจซึ่งจะมีอิทธิพล 
ตอทางเลือกที่จะถูกเลือก  

รูปแบบของการตัดสินใจของผูบริหารในการแกปญหา 
ผูจัดการแตละคนจะมีลักษณะการจัดการกับปญหาแตกตางกันไปดังนี้         

1. นักหลีกเลี่ยงปญหา  (Problem  Avoider) มักหลีกเลี่ยงไมสนใจขัอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงปญหา ไม
ตองการเผชิญหนากับปญหา 

2. นักแกปญหา  (Problem  Solver)  จะแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น และพายามหาทางแกปญหา
ใหได 

3. นักคนหาปญหา (Problem  Seekers) จะคิดหาวิธีแกไข  หรือ ทําใหส่ิงตางๆ ดีข้ึนกอนที่จะเกิด
ปญหา 

 แตละลักษณะการจัดการกับปญหาเหมาะสมกับแตละสถานการณ เชน บางครั้งปญหา
เกิดขึ้นเร็วก็เหมาะกับผูจัดการที่เปนนักแกปญหา เปนตน 
ลักษณะการตัดสินใจแกปญหา 

อาจพิจารณาไดจาก  2  ปจจัยคือ  



(1)  Way  of   thinking    วิธีของการคิด  
(2)  Tolerance  for  ambiguity   การพิจารณาทางเลอืก 
จาก 2 ปจจัยนี้  จะสามารถแบงลักษณะการตัดสนิใจได  4  แบบ คือ 

1. Directive  Style  ตองการขอมูลและทางเลือกในการตัดสินใจไมมาก  ตัดสินใจไดเร็ว มองผล
ระยะสั้น 

2. Analytic  Style  ตองการขอมูลมาก ระมัดระวังในการตัดสินใจ เหมาะกับการแกปญหาที่ไม
เกิดขึ้นบอย 

3. Conceptual  Style  มีความคิดกวางไกล พิจารณาทางเลือกมาก  มองผลระยะยาว เหมาะกับ
การแกปญหาในทางสรางสรรค  
4. Behavioral  Style เปดรับความคิดเห็นของผูอ่ืน สนใจในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 
หลีกเลี่ยงความขัดแยง  เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน 

 
 

สูง  

วิเคราะห ความคิดรวบยอด 
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ส่ังการ พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 ต่ํา 

วิธีการนึกคิด  
 
    เหตุผล สัญชาตญาณ 
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