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ระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่งๆเป็นสิง่ที่อยูคู่ก่บัสงัคมของมนษุย์มานานนบัสหสัวรรษ โดยเหตผุลเบือ้งต้นของการมีอยู่
ของสิง่เหลา่นีก็้เพื่อเป็นการสร้างสภาวะหรือขอบเขตให้มนษุย์อยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  ซึง่แนวคดิดงักลา่วนีส้ว่นหนึง่มีผลมา
จากการท่ีผู้ปกครองไมเ่ช่ือมัน่ในความสามารถในการคิดเป็นเหตเุป็นผลของมนษุย์  จงึต้องมีข้อก าหนดตา่งๆมาเป็นเคร่ืองมอื
ในการก าหนดทศิทางที่ควรจะเป็นให้กบัสงัคม จากหลกัฐานด้านวิวฒันาการของกฎหมายในหลายๆประเทศ จะเห็นได้วา่ ยิ่ง
เวลาผา่นไป หลายๆประเทศยิ่งมแีนวโน้มที่จะสร้างข้อกฎหมายให้มีความซบัซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะในชว่งเวลาที่ประเทศอยู่
ในสภาวะขบัคนั เช่น ชว่งสงครามโลก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มนษุย์มกัถกูกระตุ้นในเกิดการกระท าโดยสญัชาติญาณได้งา่ย 

อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนันี ้พบวา่มหีลายประเทศได้ประยกุต์เอาหลกัเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural 
Economics) เข้ามาปรับใช้ในการก าหนดนโยบายที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมที่ดีในหลายๆด้านแทนที่จะใช้การบงัคบั
ผา่นกฏหมาย  เช่น การดแูลสขุภาพ สิง่แวดล้อม และการศกึษา ทีแ่ตเ่ดมิมกัจะใช้วิธีการทางกฎหมายที่มีข้อบงัคบัและ
บทลงโทษ แตก่ลบัเกิดการตอ่ต้านหรือไมไ่ด้รับความร่วมมือเทา่ทีค่วรจากประชาชน โดยแนวคดิใหมน่ีม้ีลกัษณะเป็นการ
แทรกแซงเพื่อเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยยงัคงเคารพเสรีภาพในการเลอืก ซึง่ได้รับความสนใจมาก เช่น เมื่อนายกรัฐมนตรี
หญิงขององักฤษ Theresa May ใช้แนวคิดนีใ้นการเก็บภาษีได้เพิม่ด้วยวิธีการเตือนหรือบอกกลา่วให้ทราบวา่เพื่อนบ้านได้จา่ย
ภาษีกนัไปแล้ว ซึง่ชว่ยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึน้ถึง 30 ล้านปอนด์ จากการท่ีสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษี วิธีการ
ดงักลา่วนีไ้มไ่ด้บงัคบัประชาชนเพียงแตช่่วยเปิดช่องให้เลอืกพฤตกิรรม แนวคดิดงักลา่วนีเ้รียกวา่ Nudge (หมายถงึการผลกั
เบาๆ ไปทีละน้อยเพื่อให้ไปในทิศทางที่ต้องการ) ซึง่เร่ิมเป็นท่ีสนใจและมีอิทธิพลตอ่ความคิดในปัจจบุนัของผู้น า โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเมื่อหนงัสอื ช่ือ Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness ออกมาในปี ค.ศ. 
2008 เขียนโดย Richard Thaler ร่วมกบั Cass Sunstein โดยจะเห็นได้จากการท่ีประธานาธิบด ีObama สัง่ตัง้หนว่ยงาน
พิเศษในท าเนียบขาวเพื่อพิจารณาหามาตราการจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ David Cameron นายกรัฐมนตรีองักฤษตัง้
หนว่ยงานพิเศษ คือ Behavioural Insights Team นอกจากนีญ่ี้ปุ่ น เยอรมนันี ออสเตรเลยีและอีกหลายประเทศก าลงัสนใจใช้ 
Nudge ในการออกนโยบายและแนวปฏิบตัิที่อยูพ่ืน้ฐานของการเข้าใจพฤตกิรรมของมนษุย์ในระดบัยอ่ยโดยใช้วิธีการท่ี
แนบเนียนไมโ่จ่งแจ้งเพื่อเปลีย่นแปลงโดยให้เสรีภาพในการเลอืกมากกวา่ทีจ่ะใช้การบงัคบัในระดบัรวมที่อยูบ่นพืน้ฐานวา่
มนษุย์มีเหตมุีผลดงัที่ปฏิบตัิกนัมา ทัง้หมดนีก็้เพื่อพฒันาประสทิธิผลของการให้บริการสาธารณะ ซึง่ในระยะหลงันี ้เพื่อให้การ
คาดการณ์พฤติกรรมของประชาชนที่มีตอ่นโยบายมคีวามแมน่ย ามากขึน้ จงึมกีารตัง้หนว่ยงานเฉพาะขึน้มาเพื่อเก็บข้อมลู Big 
Data รวมถงึใช้เคร่ืองมือด้าน Machine learning และ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์และด าเนินการ
ด้วย  

เนื่องจากการน าแนวคดิ Nudge มาใช้งานสามารถท าได้หลากหลาย ซึง่อาจท าให้ผู้ก าหนดนโยบายหรือกลยทุธ์ทัง้ใน
ภาครัฐและเอกชนเกิดความสบัสนในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม หนว่ยงาน Behavioural Insights Team 
(BIT) แหง่ประเทศองักฤษ จงึได้สรุปเทคนิคหลกั 4 ข้อ ในการน า Nudge มาใช้ ได้แก่ การท าให้งา่ย (Easy) การท าให้นา่ดงึดดู 
(Attractive) การท าให้เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม (Social) และการท าให้ถกูที่ถกูเวลา (Timely) หรือเรียกแบบยอ่ๆวา่เทคนิค 
“EAST” โดยมีหลกัการส าคญัในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้



 การท าใหง่้าย (Easy): ประกอบไปด้วยหลกัการ 3 อยา่ง ได้แก่ การท าให้ทางเลอืกทีด่ีที่สดุเป็นทางเลอืกมาตรฐาน 
(make it default) การท าให้ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก (make it less hassle) และ การสือ่สารท่ีชดัเจนเข้าใจงา่ย (make it 
simple) ดงัเช่นตวัอยา่งในประเทศองักฤษเมื่อนายกรัฐมนตรีหญิง Theresa May ต้องการกระตุ้นการเพิ่มจ านวนการ
บริจาคอวยัวะ โดยถือวา่หากใครไมร่ะบวุา่ไมต้่องการบริจาคก็หมายความวา่ยินยอมบริจาคไปโดยปริยาย ซึง่ท าให้ยอด
บริจาคเพิ่มขึน้ถงึ 100,000 รายตอ่ปี  

 การท าใหน่้าดึงดูด (Attractive): ประกอบไปด้วยหลกัการ 2 อยา่ง ได้แก่ การท าให้เกิดจดุสนใจ (make it an attention) 
และ การให้รางวลัหรือสิง่ตอบแทนเป็นแรงจงูใจ (make benefits for maximum effect) ดงัเช่นตวัอยา่ง การแก้ปัญหา
เร่ืองการเลง็ปัสสาวะไมแ่มน่ ที่เกิดขึน้ในห้องน า้ชายของสนามบินSchiphol ที ่Amsterdam ท าให้เกิดความสกปรก
เลอะเทอะ ผู้บริหารจึงแก้ไขโดยไมม่ีปา้ยเตือน ไมม่กีารบงัคบัแตใ่ช้วิธีทาสรูีปตวัแมลงในโถปัสสาวะเพื่อให้เลง็ใน
ต าแหนง่ทีเ่หมาะสม จนสามารถแก้ปัญหาด้านความสะอาดได้ ทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานในการด าเนินงาน
อีกด้วย  

 การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (Social): ประกอบไปด้วยหลกัการ 3 อยา่ง ได้แก่ การท าให้รับรู้วา่สงัคมก าลงัท าหรือ
ต้องการอะไร (make it socially preferable) การท าให้เกิดการเผยแพร่ในเครือขา่ย (make it collective action in the 
network) และ การสร้างข้อผกูมดั (make it commitment) ยกตวัอยา่งเช่น การสร้างข้อผกูมดัผา่นการตัง้เปา้และ
ประกาศออกสือ่จ าพวก social network ก็เป็นการประยกุต์ Nudge  ในลกัษณะของการสร้างแรงกดดนัในการบงัคบัใจ
ตนเอง ดงักรณีของเว็บไซต์ ช่ือ stickk.com ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าไปลงนามในสญัญากบัตวัเองเพื่อบรรลเุปา้หมายที่
ตนก าหนด โดยต้องระบเุปา้หมาย ก าหนดขอบเขตวนัเวลา และเลอืกได้วา่จะพนนัด้วยเงินเทา่ใด ถ้าท าได้ตามเปา้ก็ได้
เงินคืน แตถ้่าไมส่ามารถท าได้ ก็ต้องบริจาคเงินก้อนนัน้ให้แก่การกศุล  

 การท าใหถู้กทีถู่กเวลา (Timely): ประกอบไปด้วยหลกัการ 3 อยา่ง ได้แก่ การกระตุ้นในช่วงเวลาที่เปิดรับมากที่สดุ 
(make it most receptive) การท าให้สมเหตสุมผลกบัการประเมินผลประโยชน์ในทนัที (make it match with 
immediate mental accounting) และ การกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการรับมือเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย (make it 
response to events) ดงัเช่นตวัอยา่งการแก้ปัญหาการท้องในหมูว่ยัรุ่นอเมริกนั ซึง่จากการวจิยัพบวา่วยัรุ่นท่ีท้องครัง้
แรกมีทางโน้มที่จะท้องอีก ทางการจึงมีนโยบายจ่ายให้วนัละ 1 เหรียญ ตราบท่ีไมท้่องครัง้ที่สอง ซึง่ท าให้วยัรุ่นตระหนกั
และวางแผนเร่ืองการปอ้งกนัในทกุครัง้ เนื่องจากได้ประเมินแล้ววา่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวที่ดีกวา่ 

http://stickk.com/


นอกจากหนว่ยงานภาครัฐแล้ว ยงัมีการน าแนวคิด Nudge เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยระยะ
หลงันีไ้ด้มีการน ามาใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีด้าน Internet Of Thing (IoT) ซึง่ท าให้การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคผา่น AI มี
ประสทิธิผลมากขึน้ ตวัอยา่งที่เหน็ได้ชดั ได้แก่ การท างานของผลติภณัฑ์ประเภท robotic home assistant (เช่น Google 
Home Amazon Echo และอปุกรณ์ประเภท voice interactive ตา่งๆ ซึง่เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการแทนท่ีการสัง่งานผา่น
หน้าจอมือถือมากขึน้) ท่ีมกัจะคอยสง่สญัญาณเตือนอยา่งแนบเนียนในเวลาที่คาดวา่จะสามารถกระตุ้นการบริโภคของผู้ใช้งาน
ได้ ไมว่า่จะเป็นผา่นการแจ้งเตือนสว่นลดในชว่งเวลาทีค่าดวา่ของจะหมด หรือการแสดงออกถงึความเป็นหว่งเป็นใยในสขุภาพ
ผา่นการแสดงผลด้านสภาวะร่างกายหรือผลการออกก าลงัที่ยงัเป็นรองกลุม่เพื่อนในเครือขา่ย ซึง่อาจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภค
สนใจซือ้อปุกรณ์ออกก าลงักายผา่นแอพพลเิคชัน่ online shopping ที่ใช้งานได้ง่าย ในชว่งเวลาทีม่ี notification แจ้งการลด
ราคาอยา่งพอดิบพอดี สิง่เหลา่นีล้้วนท าให้เกิดแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทีเ่รียกวา่ The 24/7 Nudge Economy ซึง่เป็นการ
ทีผู่้ผลติหรือเจ้าของ platform สามารถใช้อปุกรณ์หรือสือ่ตา่งๆดงักลา่ว ในการเข้าถึงและกระตุ้นผู้บริโภคได้ตลอดเวลา จาก
การส ารวจผู้ใช้งาน Amazon Echo 39,000 คนโดย Alphine.AI พบวา่ในช่วง 12 เดือนที่ผา่นมาหลงัจากทีซ่ือ้ Amazon Echo 
พวกเขาได้มกีารซือ้ของผา่น Amazon เพิ่มขึน้ถงึ 29% 
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