
 

บทที่ 8 
กระบวนการตัดสินใจ 

( DECISION MAKING  ) 
 
 
 
8.1   บทนําความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ (Decision making)  หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ขาด ในการเลือก
ทางเลือก (alternative)ใดทางเลือกหนึ่ง ที่มีอยูมากกวา 1 ทางเลือก ในการจะดําเนินกิจกรรมของ
ตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยตั้งอยูบนทัดฐานที่วาทางที่เลือกนั้นมีโอกาสบรรลุ
เปาหมายไดมากที่สุด  ( หรือมีความเสี่ยงที่จะลมเหลวต่ําที่สุด)  โดยที่มีการพิจารณาเลือกและ
ตรวจสอบทางเลือกนั้นอยางรอบคอบแลว 

กระบวนการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจจะตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุของการ
ตัดสินใจตามที่ตองการ ซ่ึงผลของการตัดสินใจของแตละบุคคลอาจแตกตางกันได ถาอยูใน
สถานการณที่มีสภาพแวดลอมแตกตางกัน แตขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะทําการตัดสินใจ 
โดยทั่วไปแลวจะประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การกําหนดทางเลือก (Alternatives)  ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะมีแนวทางปฏิบัติอยู 
2 วิธีคือ 

1.  กําหนดทางเลือกท้ังหมดที่เปนไปได (All Possible Alternatives)  โดยที่แ 
ละทางเลือกจะตองศึกษาหาสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจ ใหกับผูทําการตัดสินใจ โดยที่
สารสนเทศนั้นอาจจะวัดเปนมูลคา หรือผลตอบในรูปแบบที่วัดเปนมูลคาได (Tangible )  รวมทั้ง
ผลตอบแทนที่วัดเปนมูลคาตัวเงินไมได (Intangible)   โดยที่สาสนเทศจากทางเลือกทั้งหมดนั้นจะ
ถูกนําเสนอใหผูตัดสินใจนํามาเลือกเพื่อทําการตัดสินใจได ทางเลือกตางๆ ที่กําหนดขึ้นมานั้น
สามารถกลาวไดวา เปนสิ่งที่อยูภายใตการควบคุมของผูทําการตัดสินใจ ตัวอยางเชน นาย ก. กําลัง
ตัดสินใจจะทําธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพย เขาจะตองกําหนดทางเลือกวาจะดําเนินธุรกิจได
อยางไรบาง สมมติวา นาย ก. กําหนดทางเลือกไว 3 ทางเลือก คือ 
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1. ปลูกบานจัดสรรขาย 
2. สรางคอนโดมิเนียมขาย 
3. สราง Apartment ใหเชา 

 
2. ทดลองหาทางเลือกท่ีเหมาะสมไปเรื่อย ๆ (Satisfied Alternatives) ทางเลือกที่ 

เหมาะสมตามขอกําหนดก็จะหยุดการคนหา  แลวตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆในการดําเนิน
กิจกรรม  วิธีจะเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานดวยคอมพิวเตอร ลักษณะคือการทําซ้ําๆ 
(Iteration Method)  และยังเหมาะสมกับกรณีที่เราไมสามารถกําหนดทางเลือกทั้งหมดไดเหมือน
วิธีที่ 1 

 
ขั้นตอนที่ 2  การ คาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดทั้งหมด 

 ในกรณีของการใชวิธีที่ 1 ผูทําการตัดสินใจจะตองคาดคะเนเหตุการณทั้งหมด ที่มีความ
เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหตุการณที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่ระบุนี้ผูทําการตัดสินใจไมสามารถ
ที่จะเลือกได และไมสามารถควบคุมได และเหตุการณที่ระบุทั้งหมดจะเกิดขึ้นไดเพียงเหตุการณ
เดียวเทานั้น เราสามารถเรียกเหตุการณทั้งหมดที่ระบุขึ้นไดวา ภาวะการนอกบังคับ (state of 
natures) จากตัวอยางที่แลว ภาวะการนอกบังคับที่จะเกิดขึ้นได เชน ปริมาณความตองการ
ของลูกคาที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
 2.1 แนวความคิดเรื่องการขาดทุนคาเสียโอกาส (regret) 
 การวิเคราะหการตัดสินใจ นอกจากจะวิเคราะหโดยใชผลลัพธที่เปนผลไดจากการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแลว ยังสามารถวิเคราะหผลลัพธดวยคาการขาดทุนเสีย
โอกาส (regret) ซ่ึงหมายถึง การสูญเสียที่เกิดขึ้น  เนื่องจากผลของการไมเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุด ในภาวะการนอกบังคับเดียวกัน ตามปกติแลว ผูทําการตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
ตามขอมูลที่ไดรับมา ดังนั้น จึงไมมีการขาดทุนเสียโอกาสสําหรับทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น แตถาผู
ตัดสินใจ เลือกทางเลือกอื่นที่มิใชทางเลือกที่ดีที่สุดในสภาวการณนอกบังคับเดียวกันนั้น คาการ
ขาดทุนเสียโอกาสที่เลือกทางเลือกนั้น จะเทากับผลตางของผลไดกรณีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด กับ
ผลไดกรณีเลือกทางเลือกนั้นๆ จากตัวอยางตามตารางที่ 1 ถานํามาเขียนเปนตารางการขาดทุนเสีย
โอกาส จะไดดังนี้ 
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 ตาราง 8.1  ตารางการขาดทุนคาเสียโอกาส (regret table) 
         หนวย : ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
ปลูกบานจัดสรรขาย 0 130 25 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 50 0 0 
สราง Apartment ใหเชา 200 380 50 
 

  
 
ขอสังเกต  การวิเคราะหผลตอบแทน 
 

1. ผลตอบแทนที่ไดอาจจะเปนสิ่งที่พึงปรารถนา เชน ผลประโยชน  (Utility) ที่ได 
2.  ผลตอบแทนที่ไดอาจจะเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เชน ขาดทุน, คาใชจาย, ภาษี แลว 

คาผลไดที่ดีที่สุดจะมีคานอยที่สุด 
3. คาการเสียโอกาส จะมีคาเปนบวกเสมอ 
 
ประเภทของการตัดสินใจ 

การที่ผูตัดสินใจจะทําการวิเคราะห เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น จะตองมีการกําหนดเกณฑที่จะใช
ในการตัดสินใจการกําหนดเกณฑการตัดสินใจขึ้นอยูกับสถานการณในชวงเวลาที่ทําการตัดสินใจ
วาเปนเชนไร เราสามารถแบงแยกสถานการณไดตามขอมูลขาวสารที่มีผลตอสภาวการณนอก
บังคับ วาจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ สถานการณที่มี
ความแนนอน, สถานการณที่มีความเสี่ยง และสถานการณที่มีความไมแนนอน 

1. การตัดสินใจภายใตความแนนอน (Decision Making Under Certainty) 
เปนกตัดสินใจที่อยูในสถานการณที่ทราบวา ภาวะการนอกบังคับใดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เกณฑในการ
ตัดสินใจภายใตความแนนอน จะงายตอการพิจารณาเพื่อทําการตัดสินใจ โดยจะเลือกทางเลือกที่ 
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 ใหคาผลไดสูงสุด หรือใหคาการขาดทุนเสียโอกาสต่ําสุด (เทากับ 0) ตัวอยางเชน ถา นาย ก. ทราบ
วา ลูกคามีความตองการสินคาระดับสูงอยางแนนอนแลวเขายอมที่จะเลือกทางเลือก โดยการตั้ง
โรงงานผลิตเอง ซ่ึงมีผลได คือ กําไรสูงสุด 

2. การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน (Decision Making Under Uncertainty) 
เปนการตัดสินใจที่อยูในสถานการณที่ไมทราบเลย หรือแมกระทั่งจะระบุวา โอกาสที่จะเกิด
ภาวะการนอกบังคับในอนาคตจะเปนเทาไร จะทราบก็เพียงแตมีภาวะการนอกบังคับใดบางที่
สามารถเกิดขึ้นได การตัดสินใจภายใตสถานการณ 
 ตาราง 8.2 ตารางผลตอบแทน (Tangible)  แสดงกําไรของ นาย ก. 
         หนวย : ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

ค า น อ ย ที่ สุ ด ข อ ง
ทางเลือกตางๆ (MIN) 

ปลูกบานจัดสรรขาย 500 350 50 50 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 450 480 75 75 
สราง Apartment ใหเชา 300 100 25 25 

 
จากตารางที่ 6.2 ผูทําการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกที่มีคาผลไดนอยที่สุดที่เปนไปไดของ

แตละทางเลือกกอนตอจากนั้นจะทําการเลือกทางเลือกซึ่งมีผลไดมากที่สุด 
ขอสรุป ในการตัดสินใจโดยใชเกณฑนอยมากที่สุด  นายก.คือ ซ่ึงนายก . จะสราง

คอนโดมิเนียมขาย. ซ่ึงจะมีกําไรจากการทําธุรกิจ ดังนี้ 
จะไดกําไร 450 ลานบาท ถาลูกคามีความตองการสินคาในระดับสูง หรือ 
จะไดกําไร 480 ลานบาท ถาลูกคามีความตองการสินคาในระดับปานกลาง หรือ 
จะไดกําไร 75   ลานบาท ถาลูกคามีความตองการสินคาในระดับต่ํา 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาในอนาคตความตองการสินคาของลูกคาจะอยูในระดับใด 
3. เกณฑคาการขาดทุนเสียโอกาสมากนอยท่ีสุด (Minimax  Regret Criterion) 

เกณฑการตัดสินใจแบบนี ้เกิดจากแนวความคิดในเรื่องการขาดทุนเสยีโอกาส (regret)   ตามที่ได 
กลาวมาแลว ในการตัดสินใจ ผูตัดสินใจจะนําตารางการขาดทุนเสียโอกาส (regret table) มาใชใน
การพิจารณาหาทางเลือกที่ตองการ โดยผูทาํการตัดสินใจจะเลือกคาการขาดทุนเสียโอกาสที่มาก 
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ที่สุดของแตละทางเลือกกอน ตอจากนั้น จึงจะตดัสินใจเลือกทางเลือกที่มีคาการขาดทุนเสียโอกาส
ที่นอยที่สุด (minimize maximum regret possible payoff) จากทางเลือกทั้งหมดทีเ่ปนไปไดจาก 
ตัวอยางตามตารางที่ 8.3 
 ตารางที่ 8.3: ตารางการขาดทุนคาเสียโอกาส (regret table) 

หนวย : ลานบาท 
ความตองการของลูกคา 

ทางเลือก 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

ค ามากที่ สุดของ
ทางเลือกตางๆ 

ปลูกบานจัดสรรขาย 0 130 25 130 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 50 0 0 50 
สราง Apartment ใหเชา 200 380 50 380 
 

ขอสรุป ในการตัดสินใจ โดยใชเกณฑคาการขาดทุนเสียโอกาสมากนอยที่สุด นาย ก. จะ
เลือกทางเลือกโดยการสรางคอนโดมิเนียมขาย ซ่ึงถานาย ก. ไมเลือกทางเลือกนี้จะมีคาขาดทุน
เสียโอกาส ดังนี้ 

จะขาดทุนเสียโอกาส 50 ลานบาท ถาลูกคามีความตองการสินคาในระดับสูง หรือจะไมมี
การขาดทุนเสียโอกาส ถาลูกคามีความตองการสินคาในระดับปานกลาง หรือ ต่ํา 
 
 เกณฑการตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (Decision Under Risk) 
 ในการตัดสินใจภายใตความเสี่ยงนี้ นอกจากผูตัดสินใจจะทราบวา สภาวการณนอกบังคับ
จะเกิดในลักษณะใดไดบางผูทําการตัดสินใจยังมีขอมูล ขาวสาร เพียงพอที่จะคาดคะเนโอกาสหรือ
ความนาจะเปน (probability) ที่ภาวะการนอกบังคับตางๆ นั้น จะเกิดขึ้นดวยวา มีโอกาสเกิดมาก
นอยเพียงไร 
 การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง มีเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ ดังตอไปนี้ 

1. เกณฑการใชหลักของเหตุผล (the criterion of rationality) 
ในสถานการณที่ผูทําการตัดสินใจ มีขอมูลเกี่ยวกับภาวะการนอกบังคับที่จะเกิดขึ้นได ไมเพียง 
พอตอการคาดคะเนของความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้น  เกณฑการใชหลักเหตุผลนี้  มีหลักที่สําคัญ คือ 
ถาหากมีขอมูลไมเพียงพอที่จะคาดคะเนความนาจะเปนของสภาวการณนอกบังคับได ใหถือวาทุก 
ภาวะการนอกบังคับ มีโอกาสเกิดขึ้นเทาๆ กัน 
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 จากตัวอยางในตารางที่ 6.1 ถานาย ก. ไมสามารถคาดคะเนความนาจะเปนของการเกิด
สภาวะการณนอกบังคับตางๆ แลว เขาสามารถพิจารณาทางเลือกตาง ไดดังนี้ 
ตารางที่ 8.4 : ตารางกําไรที่คาดหวัง (Expected   Profit  Table) 
          หนวย : 
ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
กําไรที่คาดหวัง 

สรางบานจัดสรรขาย 500 350 50 300 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 450 480 75 335 
สราง Apartment ใหเชา 300 100 25 141.67 
ความนาจะเปน 0.33 0.33 0.33  
 
  วิธีการหาคาความคาดหวังของกําไร  เชนการสรางบานจัดสรรขาย  
  = 30033.0*5033.0*35033.0*500 =++  
วิธีการหาคาความคาดหวังของกําไร  เชนการสรางคอนโดมิเนียมขาย  
  = 33533.0*7533.0*40033.0*450 =++  
วิธีการหาคาความคาดหวังของกําไร  เชนการสราง Apartment ใหเชา  
  = 67.14133.0*2533.0*10033.0*300 =++  

 
ผูทําการตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ใหมูลคากําไรที่คาดหวังสูงที่สุด จากตัวอยางนี้ เขาจะ
เลือก 

การจางโรงงานอื่นทําการผลิตจะทําใหเขามีกําไรที่คาดหวังเทากับ 335 ลานบาท แตกําไรที่แทจริง
จะขึ้นกับวาสภาวะการณใดจะเกิดขึ้น 

3.2 เกณฑความนาจะเปนมากที่สุด  (  Maximum Likelihood Method ) 
 การใชเกณฑการตัดสินใจแบบนี้ ผูทําการตัดสินใจจะเลือกสภาวการณนอกบังคับที่มี
โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดมาพิจารณาเพียงสภาวการณเดียวเทานั้น แลวจึงเลือกทางเลือกที่ใหผลได
สูงสุด หรือ การขาดทุนเสียโอกาสต่ําสุด 
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 ถานาย ก. สามารถคาดคะเนความนาจะเปนที่จะเกิดสภาการณตางๆ ไดวา ความนาจะเปน
ที่ลูกคามีความตองการในสินคาสูง, ปานกลาง และต่ํา เทากับ 0.35, 0.45 และ 0.20 ตามลําดับ แลว 
นาย ก. จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใด ถาเขาใชเกณฑความนาจะเปนมากที่สุด 
  
ตารางที่ 8.5: ตารางคาคาดหวังกําไร (Expected  Profit Table) 
            หนวย : ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
คาคาดหวังกําไรภายใตความ
นาจะเปนที่กําหนด 

สรางบานจัดสรรขาย 500 350 50 350 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 450 480 75 480 
สราง Apartment ใหเชา 300 100 25 100 
ความนาจะเปน 0.35 0.45 0.20  
 
ตารางที่ 8.6: ตารางการขาดทุนเสียโอกาส (regret table) 
            หนวย : ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
มูลคาคาดหวังขาดทุน
คาเสียโอกาส 

สรางบานจัดสรรขาย 0 130 25 63.5 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 50 0 0 17.50 
สราง Apartment ใหเชา 200 380 50 251.00 
ความนาจะเปน 0.35 0.45 0.20  
 
 การใชเกณฑมูลคาที่คาดหวังและใชคาการขาดทุนเสียโอกาสที่คาดหวังต่ํานี้ ผูตัดสินใจจะ
คํานวณมูลคาขาดทุนเสียโอกาส (regret) ในแตละสภาวะการณนอกบังคับกอน แลวจึงคํานวณหา
มูลคาขาดทุนเสียโอกาสที่คาดหวังของแตละทางเลือกสุดทายจะตัดสินใจเลือกทางเลือกมีมูลคา
การขาดทุนเสียโอกาสคาดหวังต่ําที่สุด 
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 ขอสรุป ในการตัดสินใจโดยใชเกณฑมูลคาที่คาดหวังและการขาดทุนเสียโอกาสที่
คาดหวังต่ําสุดแลว นาย ก. จะเลือกที่จะสรางคอนโดมิเนียมขาย โดย นาย ก. จะมีคาการขาดทุนเสีย
โอกาสที่คาดหวัง เทากับ 17.50 ลานบาท ถาสถานการณที่เขาใชกําหนดความนาจะเปนยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง และคาการขาดทุนเสียโอกาสที่แทจริง คือ ถาลูกคามีความตองการสูง นาย ก. จะ
สูญเสียโอกาสไดกําไร 450 ลานบาท ถาเขาไมเลือกจางโรงงานอื่นทําการผลิต 
 ขอสังเกต เกณฑในการตัดสินใจ โดยใชมูลคาที่คาดหวังนี้ ไมวาจะใชผลไดหรือการ
ขาดทุนเสียโอกาสเปนเกณฑขอสรุปที่จะได จะตองเหมือนกันเสมอ 
 

มูลคาท่ีคาดหวังเมื่อไดรับขอมูลท่ีสมบูรณ (Expected Value of  Perfect  Information) 
 จากการศึกษาที่ผานมา ผูตัดสินใจใชเกณฑมูลคาที่คาดหวัง ในการพิจารณาเพื่อทําการ
ตัดสินใจ ไมวาจะเปนการหามูลคาผลไดที่คาดหวังสูงสุด หรือ มูลคาการขาดทุนเสียโอกาสสูงสุด 
ผูตัดสินใจจะทําการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากขอมูลท่ีไดรับมาเสมอ ทางเลือกที่ไดเลือกไวแลว
อาจไมใชทางเลือกที่ดีที่สุด หากสภาวะการณนอกบังคับไมไดเกิดขึ้นตามที่ไดคาดคะเนไว 
 หากผูทําการตัดสินใจไดรับขอมูลที่สมบูรณ หมายความวา ผูตัดสินใจจะทราบวา 
สภาวะการณนอกบังคับใดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เขาก็จะสามารถทําการตัดสินใจไดวาจะเลือก
ทางเลือกใด ที่จะทําใหเขาไดรับผลไดสูงสุด หรือ การขาดทุนเสียโอกาสต่ําสุดได 
ตารางที่ 8.7:  ตารางการขาดทุนเสียโอกาส (Regret  Table) 
         หนวย : ลานบาท 

ความตองการของลูกคา 
ทางเลือก 

สูง ปานกลาง ต่ํา 
สรางบานจัดสรรขาย 500 350 50 
สรางคอนโดมิเนียมขาย 450 480 75 
สราง Apartment ใหเชา 300 100 25 
ความนาจะเปน 0.35 0.45 0.20 
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        ใชแทน  จุดของการเกิดสภาวะการณนอกบังคับ เรียกสัญลักษณนี้วา  state of nature 
node 
         ใชแทน ทางเลือกตางๆ และใชแทนเหตุการณตางๆ ที่เปนไปได เรียกสัญลักษณนี้วา           
branches หรือแขนง ซ่ึงเขียนตอจากจุดของการตัดสินใจ โดยจะแทนทางเลือกตางๆ ซ่ึงตองการ
มากกวาหนึ่งเหตุการณ เชนเดียวกับเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้น จะตองมีความสัมพันธกับ
ทางเลือกแตละทางดวย การเกิดเหตุการณแตละเหตุการณจะตองมีผลลัพธตามมาดวยเสมอ ดังรูปที ่
8.1 
 
 
 

ส้ินเปลืองการเดินทาง 
ซื้อสินคาที่หาง 

 เลือกสินคา
    

ประหยดัคาใชจาย  ซื้อสินคาจาก Internet 
สินคาไมด ี 

ตัดสินใจ 

 
   ภาพที่  8.1 ตัวแบบทางเลือกการตัดสินใจอยางงาย 
 จากรูปที่ 8.1 ผูตัดสินใจจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ สินคาจากหาง หรือซ้ือสินคาทาง Internet 
ถาซ้ือสินคาจากหางจะเกิดเหตุการณได 2 เหตุการณ คือ ส้ินเปลืองการเดินทาง หรือ ไดเลือกสินคา 
แตถาซื้อสินคาทาง Internet ก็จะมีเหตุการณที่เปนไปได 2 เหตุการณเชนกัน คือ อาจจะประหยัด 
หรืออาจจะไดรับสินคาไมดี 
 
 การวิเคราะหแขนงการตัดสินใจ 
 เปนการหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยจะเริ่มพิจารณาจากปลายแขนงที่อยูทางขวาสุด ยอนกลับ
มาจนกระทั่งถึงปลายแขนงที่เกิดจากจุดของการตัดสินใจจุดแรกที่อยูซายสุด แลวจึงทําการ
ตัดสินใจที่จุดนี้ ซ่ึงวิธีการนี้ เราเรียกวา การวิเคราะหแบบยอนกลับ (rollback) 
 
 
CT487                       161 



 

 ตัวอยางการใชแขนงการตัดสินใจเลือกการลงทุน 
 นายหวังรวย มีความตองการลงทุนดวยเงิน 10,000 บาท โดยเขาไดกําหนดทางเลือกใน
การลงทุนไว 2 ทาง คือ เลือกลงทุนซื้อหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย หรือนําเงินฝากธนาคาร และ
เขาไดคาดวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งผลตอบแทนนาจะเปนไวดังนี้ 
 
 ทางเลือกท่ี 1  ลงทุนซื้อหุน 10,000 บาท มีความนาจะเปนที่ราคาหุนจะสูงถึง 14,000 บาท 
เทากับ 0.7 และความนาจะเปนที่ราคาจะลดลงเหลือ 8,000 บาท เทากับ 0.3 
 
 ทางเลือกท่ี 2  นําเงินฝากธนาคารโดยไดดอกเบี้ย 5% 
 
 

ราคาหุนสูงขึ้น 0.7*14,000      =   9,800   บาท  
ซ้ือหุน 10,000 บาท  

ราคาหุนตกลง 0.3*8,000        =   2,400   บาท 
 
    

ฝากธนาคาร 
ราคาหุนสูงขึ้น 0.7*10,500   =   7,350   บาท  

 ราคาหุนตกลง 0.3*10,500   =   3,150   บาท 

1 

 =  12,200  บาท 

2 

การตัดสินใจ 

 =  10,500  บาท  
 
 
ภาพที่  8.2 ทางเลือกในการตัดสินใจ ในการจัดการกับเงิน คือ ซ้ือหุน หรือจะฝากับธนาคาร 
จากภาพที่ ภาพที่  6.2 ระหวาง 2 ทางเลือกและคาความนาจะเปนในแตละทางเลือก สารสนเทศที่
คํานวณไดช้ีทิศทางวาเราควรจะเลือกการนําเงินไปซื้อหุน (12.200 บาท ) เพราะคาคาดหวังของ
กําไรรวมจะสูงกวาคาคาดหวังของกําไรรวมที่เรานําเงินไป ฝากกับธนาคาร (10.500 บาท ) 
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แบบฝกหัดบทที่ 8 

 
1. จงกลาวถึงกระบวนการในการตัดสินใจ 

 
2. การตัดสินใจมีการแบงเปนประเภทใดบาง และแตละประเภท เกี่ยวพันกับการนํา

คอมพิวเตอรไปชวยไดอยางไร 
 

3. ในทางปฎิบัติในกรณียใดที่มนุษยตองใชคอมพิาเตอรเขาชวยดําเนินการ 
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