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เกมศูนย์ (Zero Sum Game) เกีย่วข้องกบัทฤษฎีเกมอย่างไร? 
          ทฤษฎีเกม (Game Theory) คืออะไร ? 
                Samuel Johnson ในปี ค.ศ. 1755 ไดใ้หนิ้ยามของค าวา่ เกม (Game) ไวว้า่ คือ กีฬาประเภทต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ล่น (Players) อยา่งนอ้ย 
2 ฝ่าย ซ่ึงมีลกัษณะแข่งขนักนั การเล่นตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Rules of the Game) และผลของการแขง่ขนั (Outcome) จะข้ึนกบัการ
กระท า (Action) ของผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย ดงันั้น เกมจึงมีลกัษณะ 1) มีกฎเกณฑท่ี์ควบคุมความประพฤติของผูเ้ล่นแต่ละคนในการแข่งขนั และก าหนดผล
ของการแข่งขนั 2) ประกอบดว้ยผูเ้ล่น 2 คนข้ึนไป ท่ีแต่ละคนพยายามท าใหดี้ท่ีสุดในการแขง่ขนั และก าหนดผลของการแข่งขนัเพ่ือใหต้นเองไดช้ยั
ชนะ 3) ผลของการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัการเล่นของผูเ้ล่นทุกคน หรือผลการแข่งขนัของแต่ละคนข้ึนกบัการเล่นของฝ่ายตรงขา้มดว้ย 
                ในปัจจุบนัความหมายของเกมกวา้งขวางไปกวา่การเล่นกีฬา เช่น ในทางธุรกิจการเผชิญหนา้เจรจาต่อรองในการท าสญัญาก็เป็นลกัษณะ
ของเกม คือ มีกฎเกณฑก์ารเจรจาต่อรองและผลของการเจรจาข้ึนกบัขอ้เสนอของแต่ละฝ่าย เช่น ในการเจรจาต่อรองเร่ืองค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า ฝ่าย
นายจา้งตอ้งการคงอตัราค่าจา้งแรงงานใหต้ ่า ในขณะท่ีฝ่ายลูกจา้งตอ้งการข้ึนอตัราค่าจา้งแรงงานใหสู้ง หรือในการต่อรองราคาผูข้ายตอ้งการขายให้
ไดร้าคาสูง ในขณะท่ีผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือในราคาต ่า การเจรจาต่อรองหากประสบผลจะท าใหไ้ดร้าคาท่ีทุกฝ่ายยอมรับ หรือหากไม่ประสบผลก็จะไม่เกิด 
outcome 
                ในช่วงปี 1950 John F. Nash เป็นนกัคณิตศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดคิ้ดคน้พฒันาทฤษฎีเกม โดยไดเ้สนอแนวความคิดในการหาผลลพัธ์ของ
เกม เรียกแนวคิดน้ีวา่ Nash Equilibrium ซ่ึงเป็นผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1994 ร่วมกบันกั
เศรษฐศาสตร์อีกสองท่าน  และเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์แผนใหม่ 

 
 

        ทฤษฎเีกม จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1) เกมศูนย์ (Zero Sum Game) เป็นสถานการณ์หน่ึงในทฤษฎีเกมท่ีมีผลเพียงแค่ ชนะ-แพ ้เท่านั้น ไม่วา่จะมีผูเ้ล่นในเกมส์ก่ีคนก็ตาม จะมีผู ้

ชนะแค่คนเดียว และผูช้นะจะไดผ้ลประโยชนจ์ากเกมทั้งหมด ผูแ้พไ้ม่ไดอ้ะไรและสูญเสียรวมกนัทุกคนเท่ากบัผลประโยชนท่ี์ผูช้นะได ้
เรียกง่าย ๆ วา่ ผูช้นะ กินรวบ ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Last man standing game คือ เกมท่ีเหลือคนเล่นคนสุดทา้ย คือ ผูช้นะ 

2) เกมบวก (Positive Sum Game) เป็นเกมท่ีผูเ้ล่นทุกคนไดป้ระโยชน์ จะมากหรือนอ้ยก็ยงัไดป้ระโยชน์ ยกตวัอยา่ง เช่น ในสถานการณ์ราคา
น ้ ามนั ประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัยอมท่ีจะฮั้วก าลงัการผลิตไม่ใหเ้กินโควตา้ของแต่ละประเทศ เพ่ือควบคุมราคาน ้ ามนัในตลาดโลก มากกวา่ท่ีจะ
เร่งก าลงัการผลิตของตวัเองใหม้ากท่ีสุด เพราะการกระท าเช่นนั้น แมว้า่ตนเองจะขายน ้ ามนัไดม้ากข้ึน แต่ประเทศอ่ืนก็จะท าตามและส่งผล
ต่อราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีอาจจะลดลง ผูช้นะในเกม คือ ประเทศท่ีมีน ้ ามนัเหลืออยูเ่ป็นประเทศสุดทา้ย ท่ีอาจจะกลายเป็นประเทศท่ีขาย
น ้ ามนัเป็นเจา้สุดทา้ยของโลก ดงันั้น ทุกประเทศท่ีผลิตน ้ ามนัจึงรวมหวักนัก าหนดโควตา้เพ่ือควบคุมราคา และยอมรับผลประโยชนท่ี์
แน่นอน แต่ไม่ไดม้ากท่ีสุดของแต่ละประเทศ 

3) เกมลบ (Negative Sum Game) เป็นเกมท่ีมีแต่การสูญเสีย ผูเ้ล่นท่ีเขา้เล่นในเกมเหมือนคนบา้ ท่ีจะน าทั้งตวัเองและผูเ้ล่นอีกฝ่ายไปสู่การ

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และการประเมินผล 
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  L (Low) H (High) M (Medium) 

  Ideal Position         Limit 

สูญเสีย ไม่มีใครไดป้ระโยชน์ ทุกคนเสียประโยชน์เท่ากนั ยกตวัอยา่ง เช่น ในสงครามเยน็ สหรัฐและรัสเซีย รู้ดีวา่ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยงิ
นิวเคลียร์ก่อน ผูเ้ล่นอีกฝ่ายจะตอ้งยงิตามแน่ ๆ คือ ต่างคนต่างเสียหายทั้งคู่และอาจจะไม่มีฝ่ายใดชนะ สหรัฐและรัสเซียจึงไม่เล่นในเกมน้ี 
เอาแต่คุมเชิงกนัอยูต่ลอด หรือในกรณีของสงครามราคา ท่ีผูค้า้แต่ละรายพยายามลดราคาลงใหต้ ่ากวา่คู่แข่ง เพ่ือหวงัใหย้อดการจ าหน่าย
สูงข้ึน จนผูค้า้ในตลาดทั้งหมดตอ้งลดราคาลงตาม สถานการณ์แบบน้ี มีแต่สูญเสีย เพราะทุกคนอาจจะไม่ไดก้ าไร ดงันั้น ผูค้า้ส่วนใหญ่จึง
เลือกท่ีจะ ฮั้วราคากนั หรือรวมกลุ่มแบ่งโควตา้กนั เพ่ือใหเ้กิด Positive Sum Game มากกวา่จะท าใหเ้กิด Negative Sum Game หรือ Zero 
Sum Game 

 

               ดงันั้น ทฤษฎเีกม (Game Theory) จงึเป็นแนวทางหรือทฤษฎทีีถู่กน าไปใช้กนัในวงกว้างหรือใช้ในวงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในทาง
รัฐศาสตร์ในการประเมนิสถานการณ์ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเจรจาต่อรอง สามารถใช้ในการวเิคราะห์หรือพยากรณ์พฤตกิรรมของคู่เจรจา
หรือในกรณีทีเ่ป็นการเจรจาทางการทูต กจ็ะสามารถพยากรณ์ถึงผลการเจรจาทีจ่ะเกดิขึน้  ส่วน เกมศูนย์ (Zero Sum Game) เป็นสถานการณ์หนึ่งใน
ทฤษฎเีกม ทีม่ผีลเพยีงแค่ ชนะ-แพ้ เท่านั้น 
               อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีเกมนั้น สามารถท่ีจะใชใ้นการอธิบายไดอ้ยา่งดีในกรณีท่ีคู่เจรจาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีขอ้มูลท่ีดีกวา่และมีการเตรียมการท่ี
ดีกวา่ ยอ่มประสบความส าเร็จและไดเ้ปรียบในการเจรจา มากกวา่ฝ่ายตรงขา้มท่ีขาดขอ้มูลและการเตรียมการ 
 

          ทฤษฎเีกมกบัการเจรจาต่อรอง 
1) เกมศูนย์ (Zero Sum Game) คือ การเจรจาใด ๆ นั้นยอ่มมีผูไ้ดก้บัผูเ้สีย แต่ในการเจรจานั้นถา้หากมีผูไ้ดแ้ละผูเ้สีย การเจรจานั้นจะไม่

ประสบผลส าเร็จเลย เน่ืองจากผูเ้สียจะไม่ยอมร่วมเจรจาดว้ย ดงันั้น การเจรจานั้นจะตอ้งตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ คู่เจรจานั้นจะได้
ผลประโยชนจ์ากการเจรจาร่วมกนั  

2) เกมบวก (Positive Sum Game) คือ การเจรจาท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งน าไปสู่ขอ้ยติุท่ีเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย การเจรจาจึงตอ้งอยู่
บนสมมติฐานวา่ความส าเร็จตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้สรุปท่ีทุกฝ่ายเป็นฝ่ายได ้(Win-Win Positive) หรือส่ิงท่ีเราเรียกวา่ “เกมบวก” หมายถึง การท่ี
ทุกฝ่ายไดผ้ลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมในการเจรจานั้นเอง 

3) เกมลบ (Negative Sum Game) คือ การเจรจาใด ๆ ก็ตามท่ีส่งผลกระทบท่ีจะท าใหคู้เ่จรจาเสียผลประโยชน์ การเจรจาดงักล่าวนั้นจะไม่มีวนั
ไปสู่ขอ้ยติุได ้เพราะขอ้ยติุดงักล่าวนั้นจะส่งผลในแง่ลบต่อทุก ๆ ฝ่าย ทุกฝ่ายจึงตอ้งพยายามหาทางเจรจาต่อรองกนัเพ่ือหลีกเล่ียง เกมลบ 

 

ทฤษฎ ีH.M.L. ในการเจรจาต่อรอง 
               คือ การก าหนดเป้าหมายในการเจรจาเอาไว ้เป้าหมายในการเจรจามี 3 ระดบั ซ่ึงเรียกวา่ “ทฤษฎี H.M.L.”  

- H (High) หมายถึง การบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของคู่เจรจา ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายอุดมคต ิ(Idea Position) หมายความวา่ คู่เจรจาสามารถ
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายทุกอยา่งท่ีตวัเองตั้งไว ้ซ่ึงเท่ากบัวา่เป็นลกัษณะบรรลุ 100% 

- M (Medium) หมายถึง การบรรลเุป้าหมายระดบักลาง  หมายความวา่ เป้าหมายท่ีคูเ่จรจาตอ้งการบรรลุเป้าหมายระดบั 75 % และเป็น
กรณีท่ีคู่เจรจาไม่สามารถท่ีจะไดม้าซ่ึงเป้าหมายสูงสุด แต่อยา่งนอ้ยก็ไดบ้รรลุเป้าหมายระดบักลาง 

- L (Low) หมายถึง การบรรลุเป้าหมายระดบัต า่สุด หมายความวา่ เป้าหมายท่ีคู่เจรจาตอ้งการจะไดอ้ยา่งนอ้ย 50%  เราเรียกระดบัน้ีวา่ 
ระดบัท่ีเป็นขอบเขตจ ากดั (Limit Position) ถา้ในการเจรจาต ่ากวา่ระดบัน้ี คู่เจรจาจะเสียมากกวา่ได ้ซ่ึงเกิดขอบเขตท่ีเขาจะยอมเจรจา
ดว้ยและการเจรจาจะไม่มีทางไดข้อ้ยติุ 

              ดงัแสดงแผนภาพ 1 
 
  
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงเป้าหมายตามทฤษฎี H.M.L. 
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