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ในทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเกม (องักฤษ: game theory) เป็นการจ าลองสถานการณ์

ทางกลยุทธ์ หรือเกมคณิตศาสตร์ ซ่ึงความส าเร็จในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับ
ทางเลือกของบุคคลอ่ืน แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามแสวงหาผลตอบแทนให้ไดม้ากท่ีสุด ทฤษฎีเกมมี
การใช้ในทางสังคมศาสตร์  (ท่ีโดดเด่นเช่น  เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การวิจัยปฏิบัติการ 
รัฐศาสตร์และจิตวิทยาสังคม) เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์รูปนัยอ่ืน ๆ (ตรรกะ  วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และสถิติ) และชีววิทยา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีววิทยาวิวฒันาการและนิเวศวิทยา) 
แมว้่าเดิมทฤษฎีเกมจะถูกพฒันาข้ึนเพื่อวิเคราะห์การแข่งขนัซ่ึงบุคคลหน่ึงไดม้ากกวา่ท่ีอีกฝ่าย
หน่ึงเสีย แต่ก็ไดมี้การขยายเพื่อให้ครอบคลุมถึงปฏิสัมพนัธ์หลายรูปแบบ ซ่ึงถูกจดัแบ่งประเภท
ตามเกณฑ์หลายแบบ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมแต่เดิมนั้นจะจ ากดัความและศึกษาถึงสมดุลใน
เกมเหล่าน้ี ในสภาพสมดุลทางเศรษฐศาสตร์ ผูเ้ล่นเกมแต่ละคนจะปรับใช้กลยุทธ์ท่ีไม่สามารถ
เพิ่มผลตอบแทนของผูเ้ล่นนั้นได ้โดยให้กลยุทธ์ของผูเ้ล่นอ่ืนดว้ย แนวคิดสมดุลจ านวนมากถูก
พฒันาข้ึน (ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด คือ จุดสมดุลของแนช) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะของสมดุลทางกลยุทธ์ 
แนวคิดสมดุลเหล่าน้ีมีแรงผลกัดนัแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสาขาท่ีน าไปประยุกต์ ถึงแมจ้ะพบว่ามี
ความสอดคลอ้งกนับ่อยคร้ังก็ตาม วธีิปฏิบติัน้ีไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์ และไดมี้การโตแ้ยง้ด าเนิน
ต่อไปถึงความเหมาะสมของแนวคิดสมดุลหน่ึง ๆ ความเหมาะสมของสมดุลทั้งหมดร่วมกนั และ
ประโยชน์ของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ในทางสังคมศาสตร์ 

 
ค าส าคญั : ทฤษฎีเกม, ชีววทิยา 
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Game theory is "the study of mathematical models of conflict and cooperation 

between intelligent rational decision-makers."[1] Game theory is mainly used 
in economics,political science, and psychology, as well as logic, computer 
science, biology and poker.[2] Originally, it addressed zero-sum games, in which one person's 
gains result in losses for the other participants. Today, game theory applies to a wide range of 
behavioral relations, and is now an umbrella term for the science of logical decision making in 
humans, animals, and computers. 
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กิตติกรรมประก าศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

การอภิปรายในยุคแรกถึงตวัอย่างของเกมสองผูเ้ล่นเกิดข้ึนนานมาแล้วก่อนการศึกษา
ทฤษฎีเกมทางคณิตศาสตร์สมยัใหม่ โดยพบหลกัฐานท่ีกล่าวถึงทฤษฎีเกมเป็นคร้ังแรกในจดหมาย
เม่ือปี พ.ศ. 2256 ซ่ึงเขียนโดย เจมส์ เวลดเ์กรฟ เขาไดท้  าการวิเคราะห์หากลยุทธท่ีดีท่ีสุดในการเล่น
เกมไพช่นิดหน่ึงท่ีมีผูเ้ล่นสองคน ช่ือวา่ le Her โดยใชห้ลกัการคลา้ยกบัทฤษฎีเกม 

ต่อมา เจมส์ เมดิสันไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีเกมถึงวิธีท่ีรัฐจะถูกคาดหวงัให้วางตวัภายใตร้ะบบ
การเก็บภาษีท่ีแตกต่างกัน[1][2] และแอนโทนี ออกัสติน คอร์นอต์ ได้ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง 
Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth ใน พ.ศ. 2381 ซ่ึงเป็นกรณี
ทัว่ไปของการศึกษาของเจมส์ 
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