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สัปดาห์ที่ 13 
 หวัข้อการสอน  
 1. การค านวณความน่าจะเป็น  
 2. คณุสมบตัิของความน่าจะเป็น 
 3. ค่าคาดคะเน (Expected Value) กบัการตดัสินใจ 
 4. แขนงการตดัสินใจ 
 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 
 1. ค านวณค่าความน่าจะเป็นได้ 
 2. ใช้ค่าคาดคะเนในการตดัสินใจอย่างง่ายได้ 
 3. ใช้แขนงการตดัสินใจช่วยในการตดัสินใจอย่างง่ายได้ 
 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ
น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  
 3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ
คิดเห็น 
 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 13 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา เตรียมน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนครัง้ต่อไป 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 13 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบปลายภาค 
 
 



 121-107 สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ธีรพงษ์  อนนัตรังสี 
 

13-2 
 

 
 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง ความน่าจะเป็นกบัการตดัสินใจอย่างง่าย 
 4. ใบงานท่ี 13 
 
 เนือ้หา 

  
บทที่ บทที่ 1100  

ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจอย่างง่ายกับการตัดสินใจอย่างง่าย  
  

1. การค านวณค่าความน่าจะเป็น   
 
 ความนา่จะเป็น (Probability) หมายถึง โอกาสท่ีเหตกุารณ์หนึง่จะเกิดขึน้นัน้วา่จะมากหรือ
น้อยเพียงใด  ซึง่โดยทัว่ไปหาได้จากอตัราสว่นของจ านวนสมาชิกในเหตกุารณ์กบัจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดของแซมเปิลสเปซ 
 การค านวณคา่ความนา่จะเป็น แบง่ได้เป็น 2 แนวทางดงันี ้ 
 1. วิธีคลาสสิค ( Classical Method)    
 ให้ E  แทนเหตกุารณ์ท่ีสนใจ  
  S  แทนแซมเปิลสเปซ  
  )E(P  แทนความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ E  
  )E(n  แทนจ านวนสมาชิกของเหตกุารณ์ E  
  )S(n  แทนจ านวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ  
 

 ดงันัน้  
)S(n

)E(n
)E(P   
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ตัวอย่างที่ 1 โยนเหรียญท่ีสมดลุย์ 1 อนั 2 ครัง้  
จงหาความนา่จะเป็นท่ีเหรียญจะขึน้หวัอยา่งน้อย 1ครัง้  

วิธีท า     
ผลการทดลองท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดจากการโยนเหรียญ 1 อนั 2 ครัง้ มี 4 อยา่ง คือ หวัและหวั  

หวัและก้อย  ก้อยและหวั  ก้อยและก้อย  ตามล าดบัครัง้ท่ีโยน   
ถ้าให้  H แทนหวั และ T แทนก้อย   
เขียนแซมเปิลสเปซของการทดลอง จะได้  S = {HH, HT, TH, TT}   
จะได้  n(S) = 4 

        ให้   E เป็นเหตกุารณ์ท่ีเหรียญขึน้หวัอยา่งน้อย 1 ครัง้  
        ผลการทดลองท่ีแสดงวา่เกิดเหตกุารณ์ E มี 3 อยา่งคือ หวัและหวั หวัและก้อย ก้อยและหวั 
และ เขียนเหตกุารณ์ E จะได้ E = {HH, HT, TH}    

จะได้ n(E) = 3 

  ดงันัน้  
4

3

)S(n

)E(n
)E(P                  

                       
 
ตัวอย่างที่ 2 ในการทอดลกูเตา๋ 2 ลกู 1 ครัง้   

จงหาความนา่จะเป็นท่ีจะได้ผลบวกของแต้มบนลกูเตา๋ทัง้ 2 ลกู  เป็น 7  
วิธีท า     

ให้ (x,y) แทนผลการทดลองท่ีได้แต้ม x จากลกูแรก  และแต้ม y จากลกูท่ีสอง  
 แซมเปิลสเปซคือ          S = {  (1 ,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)  
                     (2 ,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)  
                                                       (3 ,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)  
                                                   (4 ,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)  
                                                (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)  
                                                (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) }  

จะได้   n(S) = 36 
ให้   E  เป็นเหตกุารณ์ท่ีได้ผลบวกของแต้มเป็น 7   

               E = {(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)}  
จะได้   n(E) = 6 

       ดงันัน้   
6

1

36

6

)S(n

)E(n
)E(P                 
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 2. การใช้ความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency Approach) 

 การหาความน่าจะเป็นโดยใช้ความถ่ีสัมพัทธ์ เป็นการหาโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ท่ีสนใจ โดยอาศัยความถ่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจในอดีตเทียบกับความถ่ีของการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในอดีต หรืออาจใช้ข้อมูลจากการแจงนับ 

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าโยนเหรียญ 1 อนั 1 ,000 ครัง้ ปรากฏวา่ได้หวั 498 ครัง้ จงหาความนา่จะเป็นของ
การได้หวัจากการโยนเหรียญอนันี ้ 

วิธีท า          

 P (หวั) = 
1000

498    #                                                            

              
ตัวอย่างที่ 4     ในบรรดาลกูค้า 100 คนท่ีเข้าร้านสรรพสินค้าแหง่หนึง่ในชว่งเวลา 17.00-18.00 น. 
มีลกูค้าท่ีซือ้สินค้าตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป อยู ่55 คน ถ้าสุม่เลือกลกูค้ามา 1 คนจากผู้ ท่ีอยูใ่นร้านใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว จงหาความนา่จะเป็นท่ีผู้นัน้จะซือ้สินค้าไมถ่ึง 1,000 บาท   
วิธีท า      

มีลกูค้าท่ีซือ้สินค้าไมถ่ึง  1,000  บาทอยู ่ 45  คน  

       P(ลกูค้าซือ้สินค้าไมถ่ึง 1,000 บาท) =                  # 
                         
ตัวอย่างที่ 5 จากการสุม่เลือกผู้ ท่ีจบปริญญาทางสถิตมิา 1 ,000 คน จ าแนกผู้ ท่ีจบตามประเภท

ของงานและผู้ ท่ีจบระดบัปริญญา ได้ผลเป็นดงันี ้ 
             

งาน ปริญญา รวม 

ตรี โท เอก 

รัฐบาล 
เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

180 
340 
130 

100 
150 
60 

20 
10 
10 

300 
500 
200 

รวม 650 310 40 1000 

  
ถ้าสุม่เลือกผู้ ท่ีจบปริญญาทางสถิตมิา 1 คน ใช้ข้อมลูจากตารางนีห้าคา่ความนา่จะเป็น  
ดงันี ้     

 1.  ผู้ ท่ีท างานเอกชน  
 2. ผู้ ท่ีจบปริญญาตรีและท างานเอกชน  
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วิธีท า 
            
            
            
                     
 
2. คุณสมบัตขิองความน่าจะเป็น 
 

ให้ E  เป็นเหตกุารณ์ใด ๆ ของแซมเปิลสเปซ S  จะได้วา่ 
1.       1EP0   
 ความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ใด ๆ เป็นจ านวนจริงท่ีมีคา่ตัง้แต ่0 ถึง 1 
2.       1SP  และ 0)(P   เม่ือ   แทนเหตกุารณ์ท่ีไมมี่สมาชิก 
 ถ้าเหตกุารณ์ใดมีความนา่จะเป็นเทา่กบั 1  หมายความวา่ เหตกุารณ์นัน้จะต้อง

เกิดขึน้อยา่งแนน่อน และ ถ้าเหตกุารณ์ใดมีความนา่จะเป็นเทา่กบั 0 หมายความวา่เหตกุารณ์นัน้จะ
ไมเ่กิดขึน้ 
 
3. ค่าคาดคะเน (Expected Value) กับการตัดสินใจ 
 

คา่คาดคะเน หรือ คา่คาดหวงั (Expected Value) หรือคา่เฉล่ีย หาได้จาก ผลรวมของข้อมลู
ทกุคา่ คณู กบัคา่ความนา่จะเป็นของการเกิดข้อมลูนัน้ 
แนวคดิ  ใช้ตารางชว่ยในการคดิ 
 
คา่ของข้อมลู (A) a b c d  

รวม ความนา่จะเป็น (B) w x y z 
ผลคณู (AxB)     รวมผล

คณู (AxB) 
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ตัวอย่างที่ 6  บริษัทผู้ผลิตสินค้าชนิดหนึง่ผลิตสินค้าออกจ าหนา่ยคาดวา่จะได้ก าไร 10,000 บาท 
ด้วยความนา่จะเป็นเทา่กบั 0.4 และก าไร 30,000 บาท กบัขาดทนุ 5,000 บาท         
ด้วยความนา่จะเป็นเทา่กนั ผู้จดัการบริษัทคดิวา่ถ้าได้ก าไรเฉล่ียมากกวา่ 10,000 
บาท จงึท าการผลิตสินค้าออกจ าหนา่ย เขาควรตดัสินใจอยา่งไร 

วธีิท ำ 
 

คา่ของข้อมลู (A) 10000 30000 - 5000  
รวม ความนา่จะเป็น (B) 0.4 0.3 0.3 

ผลคณู (AxB) 4000 9000 -1500 11500 

 

            
            
            
                    

 
ตัวอย่างที่ 7  ในการตดัสินใจเข้าประกวดราคางานรับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนใน

สงักดัส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรัฐแหง่หนึง่ บริษัทก่อสร้างกิตจิ ากดั 
(มหาชน)  มีโอกาสชนะเทา่กบั 0.65 ซึง่ถ้าชนะบริษัทจะได้ผลตอบแทนจากงานนี ้
เป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท แตถ้่าแพ้บริษัทจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในขัน้ตอนของ
การจดัท าและการเสนอโครงการเป็นจ านวนเงิน 8 ล้านบาท บริษัทควรตดัสินใจเข้า
ประกวดราคาหรือไม ่

วธีิท ำ            
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4. แขนงการตัดสินใจอย่างง่าย 
 การแก้ปัญหาการตดัสินใจอยา่งง่ายโดยใช้แขนงการตดัสินใจ  
 สว่นประกอบของแขนงการตดัสินใจ ประกอบด้วย  
 1. จดุตดัสินใจ (แทนด้วย  ) 
 2. จดุของเหตกุารณ์ ( แทนด้วย  ) 
 และอาจเขียนแขนงการตดัสินใจได้ตามแผนภาพ  แล้วค านวณคา่คาดหวงั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพแสดงการเขียนแขนงการตดัสินใจอยา่งง่ายดว้ยสัญลกัษณ์ 

 
ตัวอย่าง การใช้แขนงการตดัสินใจในการลงทนุ 

 บริษัทอตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์แหง่หนึง่  ก าลงัจะตดัสินใจเลือกขนาดโรงงานท่ี
จะก่อสร้างขึน้ใหม ่ คือจะตดัสินใจสร้างโรงงานขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก เม่ือสินค้าท่ีผลิตออกขายนี ้
มีอายทุางการตลาดเป็นเวลา 10 ปี  ในการสร้างโรงงานขนาดใหญ่จะต้องใช้เงินทนุ 2,800,000 บาท  
และโรงงานขนาดเล็กใช้เงินทนุ 1,400,000 บาท  ทางโรงงานได้คาดคะเนความนา่จะเป็นของ
ยอดขายตลอดระยะเวลา 10 ปี ดงันี ้

ความต้องการตลาดสงู  ความนา่จะเป็น  0.50 
ความต้องการตลาดปานกลาง ความนา่จะเป็น  0.30 
ความต้องการตลาดต ่า  ความนา่จะเป็น  0.20 

จากการวิเคราะห์ของบริษัทได้ข้อมลูผลตอบแทนจากการลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

E1 

ตดัสินใจ 

A1 

E2 

E 3 

E 4 

A2 

O1 

O2 

O3 

O4 
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(1) โรงงานขนาดใหญ่  ถ้าความต้องการตลาดสงูจะได้ผลก าไร 1,000,000 บาท/ปี  ถ้า
ความต้องการตลาดปานกลางจะได้ผลก าไร 600,000 บาท/ปี  และถ้าความต้องการ
ตลาดต ่า จะขาดทนุ 200,000 บาท/ปี 

(2) โรงงานขนาดเล็ก  ถ้าความต้องการตลาดสงูจะได้ก าไร 250,000 บาท/ปี  ถ้าความ
ต้องการตลาดปานกลางจะได้ผลก าไร 450,000 บาท/ปี  และถ้าความต้องการตลาดต ่า
จะได้ก าไร 550,000 บาท/ปี  ทัง้นีเ้น่ืองจากขนาดของโรงงานเหมาะสมกบัความต้องการ
ท่ีไมส่งูนกั 
จากปัญหาการตดัสินใจของบริษัทอตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์แหง่นี ้ เราสามารถเขียน

แขนงการตดัสินใจดงัรูปท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ   แสดงการวิเคราะห์แขนงการตดัสินใจเลือกโรงงาน บริษัทอตุสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์  ในการวิเคราะห์แขนงการตดัสินใจเราจะใช้วิธีย้อนกลบัจากขวาไปซ้าย  โดยท าการ
ค านวณมลูคา่คาดหวงั  ของทกุ ๆ เหตกุารณ์แล้วหามลูคา่คาดหวงัสทุธิ  ของแตล่ะทางเลือกแล้ว
เลือกทางเลือกซึง่มีมลูคา่คาดหวงัสทุธิสงูสดุ จาก 3.3 บริษัทควรเลือกสร้างโรงงานขนาดใหญ่
เพราะวา่มีมลูคา่คาดหวงัสทุธิสงูสดุ 
 

 

ตดัสินใจ 

โรงงานใหญ่ 
 

โรงงานเลก็ 

ความตอ้งการตลาดสูง 0.05X 1,000,00x10 = 5,000,000 

ความตอ้งการตลาดปานกลาง0.30X 600,00x10 = 1,800,000 

ความตอ้งการตลาดต ่า    0.20X (-200,000) x10 =   -400,000 

ความตอ้งการตลาดสูง 0.05X 250,00x10 = 1,250,000 

ความตอ้งการตลาดปานกลาง0.30X 450,00x10 = 1,350,000 

ความตอ้งการตลาดต ่า    0.20X (550,000) x10 =   1,100,000 

ผลรวมมูลค่าคาดหวงั 6,400,000 

หกัตน้ทุนโรงงาน                  2,800,000 

มูลค่าคาดหวงัสุทธิ               3,600,000 

ผลรวมมูลค่าคาดหวงั 3,700,000 

หกัตน้ทุนโรงงาน                  1,400,000 

มูลค่าคาดหวงัสุทธ               2,00,000 
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 ค าถามเพื่อทบทวนสัปดาห์ที่ 13 
 

ใบงานที่ 13 
 
 

1. โยนลกูเตา๋สองลกูหนึง่ครัง้ จงหาความนา่จะเป็นท่ีลกูเตา๋จะขึน้แต้มคี่ทัง้สองลกู  
วิธีท า 
            
             
            
             
            
             
 
 
2. พอ่ค้าจ าหนา่ยรถยนต์คนหนึง่ ได้จ าแนกการขายรถส าหรับปีท่ีผา่นมาดงันี ้  

ประเภทท่ีซือ้ วิธีการช าระเงิน 
เงินสด เงินผอ่น 

รถใหม่ 12 36 
รถเก่า 60 92 

 ถ้าสุม่ผู้ ซือ้รถยนต์คนหนึง่มา จงหาความนา่จะเป็นท่ี  
   1. ผู้ ซือ้คนนีเ้ป็นผู้ ท่ีซือ้รถใหม่  
  2. ผู้ ซือ้คนนีเ้ป็นผู้ ท่ีซือ้รถเก่าโดยวิธีช าระเงินสด  

วิธีท า 
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3. บริษัทผู้ผลิตสินค้าชนิดหนึง่ผลิตสินค้าออกจ าหนา่ยคาดวา่จะได้ก าไร 50,000 บาท ด้วย
ความนา่จะเป็นเทา่กบั 0.6 และก าไร 40,000 บาท กบัขาดทนุ 6,000 บาท  ด้วยความนา่จะ
เป็นเทา่กนั ผู้จดัการบริษัทคดิวา่ถ้าได้ก าไรเฉล่ียมากกวา่ 30,000 บาท จงึท าการผลิต
สินค้าออกจ าหนา่ย เขาควรตดัสินใจอยา่งไร 

วิธีท า 
             
            
             
             
 
ค าชีแ้จง จงใช้ข้อมลูตอ่ไปนีต้อบค าถามข้อ 4-5 
 สมมตวิา่นายก. มีเงินอยูก้่อนหนึง่ ประสงค์จะน าเงินท่ีมีอยูไ่ปลงทนุ โดยมีทางเลือก
ในการลงทนุอยูส่ามทาง คือ (1) ซือ้หุ้นกู้  (2) ซือ้หุ้นสามญั (3) ฝากประจ า เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้คือ 
ภาวะเศรษฐกิจดี ภาวะเศรษฐกิจปานกลาง และภาวะเศรษฐกิจตกต ่า โดยมีผลตอบแทนจากการ
ลงทนุและความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ดงันี ้(หนว่ย : ร้อยละ) 

เหตกุารณ์ ทางเลือก ความนา่จะเป็น 
ซือ้หุ้นกู้  ซือ้หุ้นสามญั ฝากประจ า 

ภาวะเศรษฐกิจดี 
ภาวะเศรษฐกิจปานกลาง  
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

12 
6 
3 

15 
3 
-2 

6.5 
6.5 
6.5 

0.5 
0.2 
0.3 

 
4. ผู้ตดัสินใจควรลงทนุในทางเลือกใด 
5. ผลตอบแทนคาดหวงัหรือผลตอบแทนเฉล่ียในทางเลือกนัน้มีคา่เทา่ไร  
วิธีท า 
            
             
             
             
 

 
***************************** 
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