
บทที่ 8
การวิเคราะห์การตัดสินใจ 

(Decision Analysis)
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บทน ำ

กำรตัดสินใจ    เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีน ำไปสู่กำร
ประสบควำมส ำเร็จ หำกตดัสินใจถูกตอ้ง หรือน ำองคก์ร
ไปสู่ควำมลม้เหลวกไ็ด ้หำกตดัสินใจผดิพลำด

ทฤษฎกีำรตัดสินใจ  เป็นกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์อยำ่ง
เป็นระบบของกระบวนกำรตดัสินใจ      โดยใชต้วัแบบ
คณิตศำสตร์มำช่วย เช่น กำรใชห้ลกัของควำมน่ำจะเป็น หรือ
ค่ำของค่ำคำดหมำยมำประยกุตใ์ช ้เป็นตน้
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กำรตัดสินใจที่ดี จะอยู ่บนพ้ืนฐำนของตรรกศำสตร์
ขอ้มูล และข่ำวสำรของควำมเป็นจริง กำรใชค้ณิตศำสตร์เชิง
ปริมำณท่ีเหมำะสม และทำงเลือกท่ีมีควำมเป็นไปได้

ในทำงตรงกนัขำ้มในกำรตดัสินใจนั้น ถำ้ไม่เป็นไป
ตำมหลกัของตรรกศำสตร์ ไม่มีขอ้มูล และข่ำวสำร ใช้
คณิตศำสตร์เชิงปริมำณไม่เหมำะสม และทำงเลือกท่ีไม่มี
ควำมเป็นไปได ้เป็น กำรตัดสินใจที่ไม่ดี
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1. ส่วนประกอบในกำรตัดสินใจ (Components of decision making) 

1.1 ผู้ตดัสินใจ (Decision maker) 

คือ บุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อกำรตดัสินใจ เช่น 
คณะกรรมกำรของบริษทั ผูจ้ดักำร ผูอ้  ำนวยกำร คณะรัฐมนตรี

1.2 ทำงเลือกกระท ำ (Alternative actions) 

ทำงเลือกท่ีผูต้ดัสินใจ ตอ้งเลือกมีตั้งแต่ 2 ทำงเลือกข้ึน
ไป ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหน่ึง โดยพิจำรณำจำก
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดหรือตน้ทุนต ่ำสุด
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1.3 เหตุกำรณ์ (State of nature or  event)

สภำพหรือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ หลงัจำกตดัสินใจแลว้ 
โดยผูต้ดัสินใจไม่สำมำรถควบคุมหรือก ำหนดเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีได ้ซ่ึงถือ
เป็นปัจจยัภำยนอกองคก์ร และไม่ทรำบวำ่เหตุกำรณ์จะเกิดข้ึนอยำ่ง
แน่นอน เช่น กำรตดัสินใจผลิตสินคำ้ออกจ ำหน่ำยจะมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึน 
หลงัจำกสินคำ้ออกสู่ตลำดแลว้มี 2 เหตุกำรณ์ คือขำยไดต้ำมเป้ำหมำยท่ี
วำงไวห้รือขำยไม่ไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวซ่ึ้งผูต้ดัสินใจจะไม่ทรำบวำ่
เหตุกำรณ์ใดจะเกิดข้ึน

1.4 ผลตอบแทน (Pay off) อำจจะอยูใ่นรูปของก ำไร, ยอดขำย 
หรือตน้ทุน 
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ตัวอย่ำง 1

คณะกรรมกำรบริษทัพิมำนพฒันำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
พฒันำท่ีดินตอ้งกำรสร้ำงคอนโดมิเนียมออกจ ำหน่ำยในกรุงเทพฯ 
โดยจะตอ้งเลือกท่ีดินจำกท่ีดิน 4 แห่ง ท่ีมีผูม้ำเสนอขำย คือ ปทุม
วนั บำงรัก จตุจกัร และบำงเขน  ซ่ึงเม่ือตดัสินสร้ำงคอนโดมิเนียมท่ี
ไดท่ีหน่ึงแลว้ ปรำกฏวำ่ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำกวำ่เดิม หรือ คงเดิม 
หรือ ดีข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อยอดขำยคอนโดมิเนียม เช่น ถำ้เศรษฐกิจดี
ข้ึนยอดขำยจะสูง แต่ถำ้ในอนำคตเศรษฐกิจตกต ่ำจะมีผลท ำให้
ยอดขำยลดลง ดงันั้นปัญหำกำรตดัสินใจน้ีจึงประกอบดว้ย
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(1) ผู้ตดัสินใจ คือ คณะกรรมกำรบริษทั
(2) ทำงเลือก กระท ำ มี 4 ทำงเลือก คือ จะสร้ำง

คอนโดมิเนียมท่ีเขตปทุมวนั หรือบำงรัก หรือจตุจกัร หรือ
บำงเขน

(3) เหตุกำรณ์ ท่ีอำจเกิดข้ึนมี 3 เหตุกำรณ์ คือ ภำวะ
เศรษฐกิจอำจจะแยก่วำ่เดิม, เท่ำเดิม, หรือดีข้ึน

(4) ผลตอบแทน คือ ก ำไร (Profit)
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ตัวอย่ำง 2

คณะกรรมกำรบริษทัน ้ ำมนัแห่งหน่ึง จะตดัสินใจขดุ
น ้ำมนัท่ีจงัหวดัระยอง หรือ ชลบุรี หรือ จนัทบุรี ท่ีใดท่ี
หน่ึงเพียงท่ีเดียว ซ่ึงเม่ือตดัสินใจขดุเจำะท่ีใดท่ีหน่ึง ผล
ของขดุเจำะอำจเป็น ไม่พบน ้ำมนัเลย พบน ้ำมนัปริมำณ
นอ้ย พบน ้ำมนัปริมำณปำนกลำง หรือ พบน ้ำมนัปริมำณ
มำก
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ตัวอย่ำงนีป้ระกอบด้วย

1.ผู้ตดัสินใจ คือคณะกรรมกำรบริษทัน ้ ำมนั
2.ทำงเลือก มี 3 ทำงเลือก คือ

2.1.ขดุน ้ ำมนัท่ี จงัหวดัระยอง
2.2.ขดุน ้ ำมนัท่ี จงัหวดัชลบุรี
2.3.ขดุน ้ ำมนัท่ี จงัหวดัจนัทบุรี
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3.เหตุกำรณ์ ท่ีอำจเกิดข้ึนมี 4 เหตุกำรณ์ คือ
3.1.ไม่พบน ้ำมนั
3.2.พบน ้ำมนัปริมำณนอ้ย
3.3.พบน ้ำมนัปริมำณปำนกลำง
3.4.พบน ้ำมนัปริมำณมำก

4.ผลตอบแทน คือ ปริมำณน ้ำมนัท่ีขดุพบ และคิด
ออกมำเป็น ก ำไร ขำดทุน
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2. ขั้นตอนของกำรตัดสินใจ (Decision making Process)
มี 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี

ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหำท่ีตอ้งกำรตดัสินใจใหช้ดัเจน
ขั้นท่ี 2 ระบุทำงเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจำกปัญหำท่ีก ำหนดไว ้

พิจำรณำวำ่มีทำงเลือกใดบำ้ง
ขั้นท่ี 3 ระบุเหตุกำรณ์ ท่ีอำจเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด
ขั้นท่ี 4 สร้ำงตำรำงผลตอนแทน (Pay off table) จำกทำงเลือกแต่

ละทำงท่ีก ำหนดไว ้และเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด 
(รำยละเอียดจะกล่ำวไว ้ขอ้ 3.)

ขั้นท่ี 5 เลือกตวัแบบ (Model) กำรตดัสินใจค ำนวณผลตอบแทนท่ี
จะไดต้ำมหลกัเกณฑข์องตวัแบบนั้น 

ขั้นท่ี 6 ท ำกำรตดัสินใจเลือกทำงเลือก
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ตัวอย่ำงที ่3

นำยครัว เป็นนกัลงทุนทำงกิจกำรดำ้นอำหำรมีควำม
ตอ้งกำรลงทุนเปิดร้ำนอำหำรในสถำนท่ีท่ีเขำเลือกไวแ้ห่งหน่ึง 
โดยตอ้งกำรเลือกวำ่จะเปิดเป็นร้ำนอำหำรจีน หรือร้ำนอำหำร
ฝร่ัง ในสภำพเหตุกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์พิจำรณำมี 2 เหตุกำรณ์ 
คือ ภำวะเศรษฐกิจดี หรือภำวะเศรษฐกิจไม่ดี ผลตอบแทนท่ี
คำดวำ่จะไดเ้ป็น ดงัตำรำงท่ี 1 จะแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนของ
กำรตดัสินใจใน 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี
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ขั้นท่ี 1 ปัญหำของนำยครัว คือ กำรตดัสินใจวำ่ จะ
เปิดร้ำนอำหำร

ขั้นท่ี 2 ทำงเลือกท่ีเป็นไปได ้คือ
1)เปิดร้ำนอำหำรจีน
2)เปิดร้ำนอำหำรฝร่ัง
3)ไม่เปิดร้ำนเลย

ขั้นท่ี 3 เหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และเป็นไปไดมี้ 2 แบบ คือ
1)ภำวะเศรษฐกิจดี
2)ภำวะเศรษฐกิจไม่ดี
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ขั้นท่ี 4 สร้ำงตำรำงผลตอบแทน ดงัน้ี
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลตอบแทนในกำรพิจำรณำอำหำรของนำยครัว

(หน่วย : บำท)

ทำงเลือก ผลตอบแทนเม่ือมีกำรตัดสินใจ

ภำวะเศรษฐกจิดี ภำวะเศรษฐกจิไม่ดี

เปิดร้ำนอำหำรจีน 200,0000 -180,000
เปิดร้ำนอำหำรฝร่ัง 100,000 -20,000
ไม่เปิดร้ำนใดเลย 0 0
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ขั้นท่ี 5 และ ขั้นท่ี 6 เป็นกำรเลือกตวัแบบทฤษฎีกำร
ตดัสินใจเชิงคณิตศำสตร์แบบใดแบบหน่ึงท่ีเหมำะสม
มำประยกุตใ์ชห้ำทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด และกำรน ำทำงเลือก
ท่ีไดจ้ำกกำรตดัสินใจ จะไดก้ล่ำวตอนต่อไป
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3. ตำรำงของปัญหำกำรตดัสินใจ

เป็นตำรำง 2 ดำ้น คือดำ้นแถวนอน และแถวตั้ง โดย
แถวนอนเป็นทำงเลือก ในกำรตดัสินใจ ส่วนแถวตั้งเป็น
เหตุกำรณ์ และตวัเลขต่ำง ๆ ในตำรำงอำจะเป็น

1.ผลตอบแทน (Payoff table) 
2.ค่ำใชจ่้ำย (Cost table) เช่นตน้ทุน ค่ำขนส่ง
3.ค่ำเสียโอกำส (Opportunity loss) 
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รูปแบบทัว่ไปของตำรำงกำรตดัสินใจ ท่ีมี n ทำงเลือก และมี
เหตุกำรณ์ m เหตุกำรณ์ เป็น ดงัน้ี

ตำรำงท่ี 2 แสดงตำรำงกำรตดัสินใจ (Decision table)

ทำงเลือก เหตุกำรณ์

E1 E2 --- Em
A1 U11 U12 --- U1m

A2 U21 U22 --- U2m

An Un1 Un2 --- Unm

.

.
.
.
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โดยท่ี Uij เป็นผลตอบแทน หรือค่ำใชจ่้ำย ค่ำเสีย
โอกำสของกำรเลือก กำรเลือก Ai และเกิดเหตุกำรณ์
Eij
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3.1 ตำรำงผลตอบแทน (Payoff) หรือก ำไร (Profit)

(หน่วย:ล้ำนบำท)

ตำรำงที่ 3 ก ำไรของบริษทัพมิำนพฒันำ จ ำกดั

ทำงเลือก เหตุกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิ

E1 : แยล่ง E1 : คงเดิม E1 : ดีข้ึน
A1 : ปทุมวนั -30 -30 50
A2 : บำงรัก -20 -15 90
A3 : จตุจกัร 10 50 80
A4 : บำงเขน -15 95 70
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3.2 ตำรำงต้นทุน (Cost) ค่ำใช้จ่ำย (Expense)

(หน่วย : บำท)

ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำใช้จ่ำยของบริษทัสยำมไฟฟ้ำ

ทำงเลือก เหตุกำรณ์ : % ช้ินส่วนช ำรุด

E1 : 5% E2 : 10% E3 : 15%

A1 : ตรวจทุก
ช้ิน

12,000 12,000 12,000

A1 : ประกอบ
โดยไม่ตรวจ

5,000 10,000 15,000
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3.3 ตำรำงค่ำเสียโอกำส (Opportunity loss table) 

เป็นค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรท่ีตดัสินใจผดิ คือ ไม่ไดเ้ลือก
ทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด ส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือค่ำเสียโอกำส 
คือ ค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรท่ีผูต้ดัสินใจ เลือกทำงเลือกผิดแทนท่ีจะ
เลือกทำงท่ีดีท่ีสุด

กำรค ำนวณหำค่ำเสียโอกำส

ก.ค ำนวณจำกตำรำงผลตอบแทน หรือ ก ำไร

ค่ำเสียโอกำส = ก ำไรควรได้รับเม่ือตดัสินใจถูก – ก ำไรได้รับจริง
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ทำงเลือก เหตุกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิ
E1 : แยล่ง E1 : คงเดิม E1 : ดีข้ึน

A1 : ปทุมวนั 10-(-30) = 40 95-(-30) = 125 90-50 = 40
A2 : บำงรัก 10-(-20) = 30 95-(-15) = 110 90-90 = 0
A3 : จตุจกัร 10-10 = 0 95-50 = 45 90-80 = 10
A4 : บำงเขน 10- (-15) = 25 95-95 = 0 90-70 = 20
ตำรำงที ่5 แสดงค่ำเสียโอกำส (Opportunity loss )ของบริษัทพมิำนพฒันำ จ ำกดั

ตำรำงค่ำเสียโอกำส (Opportunity loss table) 
(หน่วย:ล้ำนบำท)

ค่ำเสียโอกำส  = ก ำไรสูงสุดของแต่ละแถวตั้ง(แต่ละเหตุกำรณ์) – ก ำไรต่ำง ๆในแถวตั้งน้ัน  
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ข.ค ำนวณต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเสียโอกำส = ค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริง – ค่ำใช้จ่ำยที่ควรจะเป็นเม่ือตดัสินใจถูก

ทำงเลือก เหตุกำรณ์ : % ช้ินส่วนช ำรุด

E1 : 5% E2 : 10% E3 : 15%
A1 : ตรวจทุกช้ิน 12,000-5000 =7,000 12,000-10,000 = 

2,000
12,000-12,000=0

A1 : ประกอบโดย
ไม่ตรวจ

5,000-5,000 = 0 10,000-10,000 = 0 15,000-12,000=3,000
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4.  องค์ประกอบส ำคญัของตวัแบบทฤษฎกีำรตัดสินใจ ม ี 3  ชนิด  

1. กำรตดัสินใจภำยใต้สภำวกำรณ์แน่นอน

2. กำรตดัสินใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอนเม่ือไม่มข้ีอมูล
เกีย่วกบัควำมน่ำจะเป็นของกำรเกดิเหตุกำรณ์

3. กำรตดัสินใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอนเม่ือมข้ีอมูล
เกีย่วกบัควำมน่ำจะเป็นของกำรเกดิเหตุกำรณ์
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กำรตัดสินใจภำยใต้สภำวกำรณ์แน่นอน 

เป็นกำรตดัสินใจทีผู้่ตดัสินใจทรำบสภำวกำรณ์ หรือ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ว่ำจะเกดิขึน้   ในอนำคตอย่ำงแน่นอน เช่น จำก
ตัวอย่ำงที ่1 – 2 ถ้ำบริษัทพมิำนพฒันำ จ ำกดั ทรำบว่ำในอนำคต
เศรษฐกจิจะดขีึน้อย่ำงแน่นอน ทำงบริษัทกค็วรเลือกสร้ำง
คอนโดมเินียมทีเ่ขตบำงรัก เพรำะท ำให้ได้ก ำไรสูงสุด เป็นต้น
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หลกัเกณฑ์กำรตดัสินใจม ีดงันี้

1.เกณฑ์แมกซิแมกซ์ (Maximax criterion)

2.เกณฑ์แมกซ์ซิมนิ (Maximin criterion)

3.เกณฑ์มนิิแมกซ์ รีเกรท (Minimax Regret criterion)

4.เกณฑ์ของเฮอร์วกิซ์ (Hurwicz criterion)

5.เกณฑ์ของลำปลำซ (Laplace criterion)
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5. กำรตดัสินใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอนเม่ือไม่มข้ีอมูล
เกีย่วกบัควำมน่ำจะเป็นของกำรเกดิเหตุกำรณ์

หมำยถึง  กำรทีผู้่ตดัสินใจต้องเลือกทำงเลือกโดยไม่สำมำรถ
ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึน้ภำยหลงัจำกกำรเลือกทำงเลือกแล้ว 
และไม่สำมำรถทรำบโอกำสหรือควำมน่ำจะเป็นทีเ่หตุกำรณ์จะเกดิ 
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ตัวอย่ำงที่ 4     ร้ำนขำยหนังสือแห่งหน่ึง รับนิตยสำร “นิวส์ไทม์” 
ซ่ึงเป็นนิตยสำรรำยสัปดำห์มำขำย ถ้ำขำยไม่หมดในแต่ละสัปดำห์จะ
ขำยไม่ได้  เน่ืองจำกเล่มใหม่ของสัปดำห์ถัดไปจะออกมำวำงขำยแล้ว 
ถ้ำเจ้ำของร้ำนคำดว่ำจ ำนวนนิตยสำรที่จะขำยได้ในแต่ละสัปดำห์จะ
เป็น 6 หรือ 7 หรือ 8 เล่ม ต่อสัปดำห์ โดยทำงร้ำนต้องส่ังตอนต้น
สัปดำห์ รำคำต้นทุนเล่มละ 30 บำท ขำยในรำคำ 50 บำท/เล่ม ถ้ำทำง
ร้ำนมีนโยบำยที่จะให้ลูกค้ำพอใจ คือ ยอมขำดทุน โดยส่ังเพิ่มต้นทุน
เล่มละ 60 บำท อยำกทรำบจ ำนวนที่ทำงร้ำนควรส่ังซ้ือในตอนต้น
สัปดำห์ควรเป็นกีเ่ล่ม
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วธีิท ำ เหตุกำรณ์ คือ จ ำนวนนิตยสำรที่คำดว่ำขำยได้ จึงม ี3 
เหตุกำรณ์ คือ 6 หรือ 7 หรือ 8 เล่ม ต่อสัปดำห์

ทำงเลือก คือ จ ำนวนนิตยสำรที่ควรส่ังในตอนต้นสัปดำห์
จะม ี3 ทำงเลือก เช่นกนั คือ ส่ังสัปดำห์ละ 6 หรือ 7 หรือ 8 เล่ม
ถ้ำส่ังนิตยสำรมำ 8 เล่ม แต่ควำมต้องกำรซ้ือเป็น 6 เล่ม ก ำไร
จะเป็น
ก ำไร     =    รำยได้  - ต้นทุน

=    (6 x 50) – (8 x 30)  
=  300 – 240  =  60 บำท
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แต่ถ้ำส่ังนิตยสำรมำ 6  เล่ม แต่ควำมต้องกำรซ้ือเป็น 7 เล่ม ต้นทุน
เล่มละ 30 บำท และต้องส่ังเพิม่กลำงสัปดำห์อกี 1 เล่ม รำคำต้นทุน
จะเพิม่เป็น 60 บำท ก ำไรจะเป็น

ก ำไร      = รำยได้  - ต้นทุน
=  7 (50) – [ 6 (30) + 1 (60)  ]   = 110

ในท ำนองเดยีวกนั สำมำรถค ำนวณก ำไรได้ดงัแสดงในตำรำงที่ 6
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ตำรำงที่ 6 แสดงก ำไรของร้ำนขำยหนังสือต่อสัปดำห์ (บำท)

(หน่วย:ล้ำนบำท)ทำงเลือก : จ ำนวน
นิตยสำรทีส่ั่ง (เล่ม)

เหตุกำรณ์ : ควำมต้องกำรซ้ือ

6 เล่ม 7 เล่ม 8 เล่ม

6 120 110 100
7 90 140 130
8 60 110 160
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1.เกณฑ์แมกซิแมกซ์ (Maximax criterion) แมกซิ
แมกซ์เป็นเกณฑก์ำรตดัสินท่ีผูต้ดัสินใจเป็นผูท่ี้มองโลก ใน
ดำ้นดี คือ เช่ือวำ่เม่ือเลือกทำงเลือกใดแลว้เหตุกำรณ์ท่ีดีท่ีสุด
จะเกิดข้ึน กล่ำวคือ ไดผ้ลตอบแทนสูงสุด  ดงันั้น เกณฑแ์มก
ซิแมกซ์ จึงเป็นเกณฑท่ี์ใชก้บัตำรำงผลตอบแทน หรือก ำไร

วธีิกำรหำค่ำแมกซิแมซ์ คือ ให้หำก ำไรสูงสุดของแต่
ละทำงเลือกจำกน้ันเลือกทำงเลือกทีใ่ห้ก ำไรสูงสุด
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ตำรำงที ่7 แสดงก ำไรโดยใช้เกณฑ์แมกซิแมกซ์

ทำงเลือก ควำมต้องกำรซ้ือ (เล่ม) ก ำไรสูงสุด 
(บำท)

Maximax
6 7 8

ส่ัง 6 เล่ม 120 110 100 120
ส่ัง 7 เล่ม 90 140 130 140
ส่ัง 8 เล่ม 60 110 160 160
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2.เกณฑ์แมกซิมนิ (Maximin criterion) แมกซิมิน
เป็นเกณฑท่ี์ใชส้ ำหรับผูต้ดัสินใจท่ีค่อนขำ้งระมดัระวงัโดย
เขำคำดวำ่ ถำ้เขำตดัสินใจเลือกทำงเลือกแลว้ เหตุกำรณ์ท่ีแย่
ท่ีสุดอำจเกิดกบัเขำได ้เช่น ตดัสินใจผลิตสินคำ้ออกขำย แลว้
จะขำยไดน้อ้ย หรือก ำไรนอ้ย หรืออำจจะขำดทุน หรือใน
กรณีตวัอยำ่งนิตยสำรอำจเกิดจำกกำรสัง่ซ้ือมำจ ำนวนมำก 
เช่น 8 เล่ม แต่ขำยไดน้อ้ย เช่น 6 เล่ม เกณฑแ์มกซิมิน เป็น
เกณฑท่ี์ใชก้บัตำรำงก ำไร หรือผลตอบแทน

วธีิกำรคือ หำก ำไรต ำ่สุดของแต่ละทำงเลือก จำกน้ัน
เลือกทำงเลือกทีใ่ห้ก ำไรสูงสุด
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ตำรำงที ่8 แสดงก ำไรโดยใช้เกณฑ์แมกซิมนิ

ทำงเลือก ควำมต้องกำรซ้ือ (เล่ม) ก ำไรสูงสุด 
(บำท)

Maximin
6 7 8

ส่ัง 6 เล่ม 120 110 100 100
ส่ัง 7 เล่ม 90 140 130 90
ส่ัง 8 เล่ม 60 110 160 60
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3.เกณฑ์มนิิแมกซ์ รีเกรท (Minimax Regret criterion)  
เป็นเกณฑ์ทีใ่ช้กบัตำรำงค่ำเสียโอกำส 

วธีิกำรคือหำค่ำเสียโอกำสสูงสุดของแต่ละทำงเลือก 
จำกน้ันจะเลือกทำงเลือกทีใ่ห้ค่ำเสียโอกำสต ำ่สุด
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ตำรำงที ่9 แสดงค่ำเสียโอกำส (บำท/สัปดำห์)

ทำงเลือก ควำมต้องกำรซ้ือ (เล่ม) Minimax
regret6 7 8

ส่ัง 6 เล่ม 120-120 = 0 140-110 = 30 160-100 = 60 60

ส่ัง 7 เล่ม 120-90 = 30 140-140 = 0 160-130 = 30 30

ส่ัง 8 เล่ม 120-60 = 60 140-110 = 30 160-160 = 0 60
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4. เกณฑ์ของเฮอร์วกิซ์ (Hurwicz criterion)  เป็น
เกณฑท่ี์น ำทั้งหลกัของแมกซิแมกซ์ และแมกซิมิน มำ
พิจำรณำร่วมกนั นัน่คือ ผูต้ดัสินใจอำจจะไม่เป็นผูท่ี้มองโลก
ในดำ้นดีอยำ่งเดียว (เกณฑแ์มกซิแมกซ์) หรือ เป็นผูท่ี้
ระมดัระวงัเกินไป (เกณฑมิ์นิแมกซ์) วธีิเฮอร์วกิซ์ จะท ำใหผู้ ้
ตดัสินใจก ำหนดค่ำสมัประสิทธ์ิของกำรมองโลกในแง่ดี 
และเรียกสมัประสิทธ์ิวำ่ แอลฟ่ำ ( α )  โดยให ้α มีค่ำ
ระหวำ่งศูนยถึ์งหน่ึง
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ถำ้ให ้α = 1         ผูต้ดัสินใจมองโลกในแง่ดี คิดเกณฑแ์มกซิแมกซ์
ถำ้ให ้α = 0 ผูต้ดัสินใจเป็นผูท่ี้ระมดัระวงัคิดใชเ้กณฑแ์มกซิมิน

ผู้ตดัสินใจจะเป็นผู้ก ำหนดค่ำ α แล้วค ำนวณค่ำผลตอบแทน
หรือก ำไรเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนักของแต่ละทำงเลือก ทำงเลือกใดให้ก ำไรเฉลีย่
ถ่วงน ำ้หนักมำกทีสุ่ด จะเลือกทำงเลือกนั้น

โดยที่ ก ำไรเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก   = α (ก ำไรสูงสุด)  +   ( 1 -α ) ก ำไร
ต ่ำสุด

ถ้ำก ำหนด α = 0.7  จะได้ 1-α = 0.3
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ตำรำงที ่10 แสดงเกณฑ์ของเฮอวกิซ์ (Hurwiez criterion)

ทำงเลือก ก ำไร (บำท/สัปดำห์)

สูงสุด ต ำ่สุด 0.7 (ก ำไรสูงสุด )+ 0.3 (ก ำไรต ำ่สุด)

ส่ัง 6 เล่ม 120 100 0.7 (120) + 0.3 (100) = 114

ส่ัง 7 เล่ม 140 90 0.7 (140) + 0.3 (90) = 125

ส่ัง 8 เล่ม 160 60 0.7 (160) + 0.3 (60) = 130
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5. เกณฑ์ของลำปลำซ (Laplace  or equal likelihood 
criterion)  เป็นเกณฑ์ที่ก ำหนดให้โอกำสที่เหตุกำรณ์จะเกดิมี
ค่ำเท่ำ ๆ กัน จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นมีเหตุกำรณ์จ ำนวน 3 
เหตุกำรณ์ โอกำสท่ีแต่ละเหตุกำรณ์จะเกิดข้ึนเท่ำกนั คือ 1/3 
แลว้ค ำนวณก ำไรเฉล่ียของแต่ละทำงเลือก ทำงเลือกใดให้
ก ำไรเฉล่ียสูงสุดจะเลือกทำงเลือกนั้น
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ตำรำงที ่11 แสดงเกณฑ์ของลำปลำซ

ทำงเลือก ก ำไรเฉลีย่  (บำท/สัปดำห์)

ส่ัง 6 เล่ม 120 (1/3)+ 110 (1/3) + 100 (1/3) = 110

ส่ัง 7 เล่ม 90 (1/3) + 140 (1/3) + 130 (1/3) = 120

ส่ัง 8 เล่ม 80 (1/3) + 110 (1/3) + 160 (1/3) = 110
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7  กำรตดัสินใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอน เม่ือมข้ีอมูลเกีย่วกบัควำม
น่ำจะเป็นของกำรเกดิเหตุกำรณ์

7.1 ควำมน่ำจะเป็นที่ ใ ช้ประสบกำรณ์ของผู้ตัดสินใจ 
(Subjective probability) เป็นควำมน่ำจะเป็นท่ีผูต้ดัสินใจพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ และตวัเลขท่ีแสดงภำวะเศรษฐกิจ เช่น อตัรำเงินเฟ้อ 
ดชันีผูบ้ริโภค อตัรำแลกเปล่ียน มำใชใ้นกำรประมำณค่ำเสียโอกำสท่ี
จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงมักใช้กับปัญหำท่ีไม่สำมำรถมำข้อมูลท่ี
แทจ้ริงได ้เช่น คำดว่ำถำ้ผลผลิตสินคำ้ออกจ ำหน่ำยแลว้ โอกำสท่ีจะ
ประสบควำมส ำเร็จเป็น  60 %   โอกำสท่ีจะไม่ประสบควำมส ำเร็จเป็น 
40 % เป็นตน้
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7.2  ควำมน่ำจะเ ป็นที่ค ำนวณจำกข้อมูลจริงในอดีต 
(Objective probability)  เป็นกำรค ำนวณหำควำมน่ำจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใชข้อ้มูลในอดีต หรือจำกกำรทดลอง เช่น 
กำรจดบนัทึกยอดขำย หรือปริมำณกำรขำยในอดีต มกัใชก้บัปัญหำ
ท่ีเคยท ำมำก่อนจึงมีขอ้มูลเดิมอยู ่

จำกตวัอย่ำงร้ำนขำยหนังสือ ถำ้ร้ำนขำยหนังสือเคยขำย
นิตยสำรมำนำน และไดเ้กบ็ขอ้มูล จ ำนวนเล่มท่ีขำยไดต่้อสัปดำห์ไว้
เป็นระยะเวลำ 100 สปัดำห์ โดยมีขอ้มูล ดงัตำรำงท่ี 12
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ตำรำงที ่12 แสดงข้อมูลควำมถี่หรือจ ำนวนสัปดำห์

เหตุกำรณ์ : จ ำนวนเล่ม
ที่ขำยได้ต่อสัปดำห์

จ ำนวนสัปดำห์ โอกำส/ควำมน่ำจะเป็น

6 60 60/100 = 0.6

7 30 30/100 = 0.3

8 10 10/100 = 0.1

รวม 100 1.0
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กำรตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ของค่ำที่คำดไว้ (Expected value 
criterion) ค่ำที่คำดไว้อำจจะเป็นก ำไรที่คำดไว้ ต้นทุนที่คำดไว้ หรือ
ค่ำเสียโอกำสที่คำดไว้ ค่ำที่คำดไว้ (Expected value) หมำยถงึค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับในระยะยำว เช่น ก ำไรที่คำดไว้ จะหมำยถึง ถ้ำร้ำนขำย
หนังสือค ำนวณได้ก ำไรที่คำดไว้  = 120 บำท/สัปดำห์ หมำยถึง ก ำไรที่
จะได้จำกกำรขำยนิตยสำร บำงสัปดำห์จะมำกกว่ำ 120 บำท บำง
สัปดำห์อำจน้อยกว่ำ 120 บำท แต่ในระยะยำวจะได้ก ำไรเฉลี่ยสัปดำห์
ละ 120 บำท
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ตำรำงที ่13 แสดงเกณฑ์ของค่ำทีค่ำดไว้

ทำงเลือก เหตุกำรณ์:จ ำนวนเล่มทีข่ำยได้ ก ำไรที่คำดไว้ (บำท)

6 (P=.6) 7(P=.3) 8(P=.1)

ส่ัง 6 เล่ม 120 110 100 120(.6)+110(.3)+110(.1)=115

ส่ัง 7 เล่ม 90 140 130 90(.6)+140(.3)+130(.1)=109

ส่ัง 8 เล่ม 60 110 160 60(.6)+110(.3)+160(.1)=85
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ตำรำงที ่14 แสดงค่ำเสียโอกำสทีค่ำดไว้

ทำงเลือก เหตุกำรณ์:จ ำนวนเล่มทีข่ำยได้ ก ำไรที่คำดไว้ (บำท)

6 (P=.6) 7(P=.3) 8(P=.1)

ส่ัง 6 เล่ม 0 30 60 0(.6)+30(.3)+60(.1)=15=EOL

ส่ัง 7 เล่ม 30 0 30 30(.6)+0(.3)+30(.1)=21

ส่ัง 8 เล่ม 60 30 0 60(.6)+30(.3)+0(.1)=45
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ค่ำทีค่ำดไว้ของข่ำวสำรทีส่มบูรณ์  (Expected Value of 
Perfect Information : EVPI

กำรตดัสินใจจะถูกต้องยิง่ขีน้ ถ้ำผู้ตดัสินใจมีข้อมูลทีท่ ำให้
ทรำบว่ำจะเกดิเหตุกำรณ์ใดขึน้ในอนำคต ซ่ึงจะมีผลท ำให้ได้ก ำไร
เพิม่ขึน้ หรือลดค่ำใช้จ่ำยลง ข้อมูลข่ำวสำรทีท่ ำให้ทรำบแน่นอนว่ำ
เหตุกำรณ์ใดจะเกดิในอนำคต จะเรียกว่ำเป็นข่ำวสำรทีส่มบูรณ์

กำรหำค่ำ EVPI จำกตำรำงก ำไร/ตำรำงผลกำรตอบแทน

EVPI  =  ก ำไรทีค่ำดว่ำจะได้รับเม่ือมีข่ำวสำรทีส่มบูรณ์ – ก ำไรที่
คำดว่ำจะได้รับเม่ือไม่มีข่ำวสำรทีส่มบูรณ์
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ตำรำงที่ 15 แสดงก ำไรทีค่ำดไว้เม่ือมีข่ำวสำรทีส่มบูรณ์ (EVPI)

ทำงเลือก เหตุกำรณ์:จ ำนวนเล่มทีข่ำยได้ ก ำไรที่คำดไว้ (บำท)

6 (P=.6) 7(P=.3) 8(P=.1)

ส่ัง 6 เล่ม 120 110 100 115

ส่ัง 7 เล่ม 90 140 130 109

ส่ัง 8 เล่ม 60 110 160 85
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วธีิท ำ 

EVPI     =   0.6 (ก ำไรสูงสุดเม่ือควำมต้องกำรซ้ือ  =    6 เล่ม

+0.3(ก ำไรสูงสุดเม่ือควำมต้องกำรซ้ือ  =    7 เล่ม

+0.1(ก ำไรสูงสุดเม่ือควำมต้องกำรซ้ือ =    8 เล่ม

EVPI      =  0.6 (120) + 0.3 (140) + 0.1 (160)       =  130 บำท

EVPI      =  130 – 115   =  15   บำท

กำรหำค่ำ EVPI จำกค่ำเสียโอกำส

** EVPI   =  EOL      * #   ค่ำเสียโอกำส 

52



9. แขนงกำรตัดสินใจ
(Decision Tree)
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แขนงกำรตัดสินใจ
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แขนงกำรตัดสินใจ(Decission Tree)

สัญลกัษณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงแขนงกำรตัดสินใจ

แสดงจุดทีต้่องมีกำรตดัสินใจ

แสดงกำรเกดิเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ

แสดงทำงเลือกในกำรตัดสินใจ
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หลกัเกณฑ์ในกำรสร้ำงแขนงกำรตัดสินใจ

1.  สร้ำงแขนงกำรตัดสินใจจำกซ้ำยไปขวำ
2.  ทำงเลือกของจุดตดัสินใจต้องมีมำกกว่ำ 1 ทำงเลือก
3.  ทีป่ลำยทำงเลือกทุกทำงต้องมเีหตุกำรณ์เกดิขึน้เสมออย่ำง

น้อย 1 เหตุกำรณ์
4.  แขนงกำรตดัสินใจสุดท้ำยของแต่ละทำงเลือกจะไปส้ินสุด

ด้ำนขวำมือในแนวเดียวกนั
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แขนงการตัดสินใจ

การสร้างแขนงการตัดสินใจ

1.  ก าหนด เป็นจุดตัดสินใจจุดแรก
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2.   ณ จุดปลายทางเลือกก าหนดเหตุการณ์
เพื่อเป็นสาขาของสภาพการณ์
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แขนงการตัดสินใจ
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