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ระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ งๆเป็ นสิง่ ที่อยูค่ กู่ บั สังคมของมนุษย์มานานนับสหัสวรรษ โดยเหตุผลเบื ้องต้ นของการมีอยู่
ของสิง่ เหล่านี ้ก็เพื่อเป็ นการสร้ างสภาวะหรื อขอบเขตให้ มนุษย์อยูร่ ่วมกันได้ อย่างสงบสุข ซึง่ แนวคิดดังกล่าวนี ้ส่วนหนึง่ มีผลมา
จากการที่ผ้ ปู กครองไม่เชื่อมัน่ ในความสามารถในการคิดเป็ นเหตุเป็ นผลของมนุษย์ จึงต้ องมีข้อกาหนดต่างๆมาเป็ นเครื่ องมือ
ในการกาหนดทิศทางที่ควรจะเป็ นให้ กบั สังคม จากหลักฐานด้ านวิวฒ
ั นาการของกฎหมายในหลายๆประเทศ จะเห็นได้ วา่ ยิ่ง
เวลาผ่านไป หลายๆประเทศยิ่งมีแนวโน้ มที่จะสร้ างข้ อกฎหมายให้ มีความซับซ้ อนมากขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่
ในสภาวะขับคัน เช่น ช่วงสงครามโลก เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่มนุษย์มกั ถูกกระตุ้นในเกิดการกระทาโดยสัญชาติ ญาณได้ งา่ ย
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั นี ้ พบว่ามีหลายประเทศได้ ประยุกต์เอาหลักเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม (Behavioural
Economics) เข้ ามาปรับใช้ ในการกาหนดนโยบายที่กระตุ้นให้ ประชาชนเกิดพฤติกรรมที่ดีในหลายๆด้ านแทนที่จะใช้ การบังคับ
ผ่านกฏหมาย เช่น การดูแลสุขภาพ สิง่ แวดล้ อม และการศึกษา ทีแ่ ต่เดิมมักจะใช้ วิธีการทางกฎหมายที่มีข้อบังคับและ
บทลงโทษ แต่กลับเกิดการต่อต้ านหรื อไม่ได้ รับความร่วมมือเท่าทีค่ วรจากประชาชน โดยแนวคิดใหม่นี ้มีลกั ษณะเป็ นการ
แทรกแซงเพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยยังคงเคารพเสรี ภาพในการเลือก ซึง่ ได้ รับความสนใจมาก เช่น เมื่อนายกรัฐมนตรี
หญิงของอังกฤษ Theresa May ใช้ แนวคิดนี ้ในการเก็บภาษี ได้ เพิม่ ด้ วยวิธีการเตือนหรื อบอกกล่าวให้ ทราบว่าเพื่อนบ้ านได้ จา่ ย
ภาษี กนั ไปแล้ ว ซึง่ ช่วยให้ รัฐมีรายได้ เพิ่มขึ ้นถึง 30 ล้ านปอนด์ จากการที่สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษี วิธีการ
ดังกล่าวนี ้ไม่ได้ บงั คับประชาชนเพียงแต่ช่วยเปิ ดช่องให้ เลือกพฤติกรรม แนวคิดดังกล่าวนี ้เรี ยกว่า Nudge (หมายถึงการผลัก
เบาๆ ไปทีละน้ อยเพื่อให้ ไปในทิศทางที่ต้องการ) ซึง่ เริ่ มเป็ นที่สนใจและมีอิทธิพลต่อความคิดในปั จจุบนั ของผู้นา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อหนังสือ ชื่อ Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness ออกมาในปี ค.ศ.
2008 เขียนโดย Richard Thaler ร่วมกับ Cass Sunstein โดยจะเห็นได้ จากการที่ประธานาธิบดี Obama สัง่ ตังหน่
้ วยงาน
พิเศษในทาเนียบขาวเพื่อพิจารณาหามาตราการจากเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมและ David Cameron นายกรัฐมนตรี องั กฤษตัง้
หน่วยงานพิเศษ คือ Behavioural Insights Team นอกจากนี ้ญี่ปนุ่ เยอรมันนี ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศกาลังสนใจใช้
Nudge ในการออกนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่อยูพ่ ื ้นฐานของการเข้ าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในระดับย่อยโดยใช้ วิธีการที่
แนบเนียนไม่โจ่งแจ้ งเพื่อเปลีย่ นแปลงโดยให้ เสรี ภาพในการเลือกมากกว่าทีจ่ ะใช้ การบังคับในระดับรวมที่อยูบ่ นพื ้นฐานว่า
มนุษย์มีเหตุมีผลดังที่ปฏิบตั ิกนั มา ทังหมดนี
้
้ก็เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการให้ บริการสาธารณะ ซึง่ ในระยะหลังนี ้ เพื่อให้ การ
คาดการณ์พฤติกรรมของประชาชนที่มีตอ่ นโยบายมีความแม่นยามากขึ ้น จึงมีการตังหน่
้ วยงานเฉพาะขึ ้นมาเพื่อเก็บข้ อมูล Big
Data รวมถึงใช้ เครื่ องมือด้ าน Machine learning และ AI (Artificial Intelligence) เข้ ามาร่วมในการวิเคราะห์และดาเนินการ
ด้ วย
เนื่องจากการนาแนวคิด Nudge มาใช้ งานสามารถทาได้ หลากหลาย ซึง่ อาจทาให้ ผ้ กู าหนดนโยบายหรื อกลยุทธ์ทงใน
ั้
ภาครัฐและเอกชนเกิดความสับสนในการนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม หน่วยงาน Behavioural Insights Team
(BIT) แห่งประเทศอังกฤษ จึงได้ สรุปเทคนิคหลัก 4 ข้ อ ในการนา Nudge มาใช้ ได้ แก่ การทาให้ งา่ ย (Easy) การทาให้ นา่ ดึงดูด
(Attractive) การทาให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (Social) และการทาให้ ถกู ที่ถกู เวลา (Timely) หรื อเรี ยกแบบย่อๆว่าเทคนิค
“EAST” โดยมีหลักการสาคัญในแต่ละหัวข้ อ ดังนี ้

 การทาให้ง่าย (Easy): ประกอบไปด้ วยหลักการ 3 อย่าง ได้ แก่ การทาให้ ทางเลือกทีด่ ีที่สดุ เป็ นทางเลือกมาตรฐาน
(make it default) การทาให้ ขนตอนไม่
ั้
ยงุ่ ยาก (make it less hassle) และ การสือ่ สารที่ชดั เจนเข้ าใจง่าย (make it
simple) ดังเช่นตัวอย่างในประเทศอังกฤษเมื่อนายกรัฐมนตรี หญิง Theresa May ต้ องการกระตุ้นการเพิ่มจานวนการ
บริ จาคอวัยวะ โดยถือว่าหากใครไม่ระบุวา่ ไม่ต้องการบริ จาคก็หมายความว่ายินยอมบริ จาคไปโดยปริ ยาย ซึง่ ทาให้ ยอด
บริ จาคเพิ่มขึ ้นถึง 100,000 รายต่อปี
 การทาให้น่าดึงดูด (Attractive): ประกอบไปด้ วยหลักการ 2 อย่าง ได้ แก่ การทาให้ เกิดจุดสนใจ (make it an attention)
และ การให้ รางวัลหรื อสิง่ ตอบแทนเป็ นแรงจูงใจ (make benefits for maximum effect) ดังเช่นตัวอย่าง การแก้ ปัญหา
เรื่ องการเล็งปั สสาวะไม่แม่น ที่เกิดขึ ้นในห้ องน ้าชายของสนามบินSchiphol ที่ Amsterdam ทาให้ เกิดความสกปรก
เลอะเทอะ ผู้บริ หารจึงแก้ ไขโดยไม่มีปา้ ยเตือน ไม่มกี ารบังคับแต่ใช้ วิธีทาสีรูปตัวแมลงในโถปั สสาวะเพื่อให้ เล็งใน
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสม จนสามารถแก้ ปัญหาด้ านความสะอาดได้ ทังยั
้ งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการดาเนินงาน
อีกด้ วย
 การทาให้เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Social): ประกอบไปด้ วยหลักการ 3 อย่าง ได้ แก่ การทาให้ รับรู้วา่ สังคมกาลังทาหรื อ
ต้ องการอะไร (make it socially preferable) การทาให้ เกิดการเผยแพร่ในเครื อข่าย (make it collective action in the
network) และ การสร้ างข้ อผูกมัด (make it commitment) ยกตัวอย่างเช่น การสร้ างข้ อผูกมัดผ่านการตังเป้
้ าและ
ประกาศออกสือ่ จาพวก social network ก็เป็ นการประยุกต์ Nudge ในลักษณะของการสร้ างแรงกดดันในการบังคับใจ
ตนเอง ดังกรณีของเว็บไซต์ ชื่อ stickk.com ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าไปลงนามในสัญญากับตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ตนกาหนด โดยต้ องระบุเป้าหมาย กาหนดขอบเขตวันเวลา และเลือกได้ วา่ จะพนันด้ วยเงินเท่าใด ถ้ าทาได้ ตามเป้าก็ได้
เงินคืน แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ ก็ต้องบริ จาคเงินก้ อนนันให้
้ แก่การกุศล
 การทาให้ถูกทีถ่ ูกเวลา (Timely): ประกอบไปด้ วยหลักการ 3 อย่าง ได้ แก่ การกระตุ้นในช่วงเวลาที่เปิ ดรับมากที่สดุ
(make it most receptive) การทาให้ สมเหตุสมผลกับการประเมินผลประโยชน์ในทันที (make it match with
immediate mental accounting) และ การกระตุ้นให้ เกิดการวางแผนการรับมือเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย (make it
response to events) ดังเช่นตัวอย่างการแก้ ปัญหาการท้ องในหมูว่ ยั รุ่นอเมริ กนั ซึง่ จากการวิจยั พบว่าวัยรุ่นที่ท้องครัง้
แรกมีทางโน้ มที่จะท้ องอีก ทางการจึงมีนโยบายจ่ายให้ วนั ละ 1 เหรี ยญ ตราบที่ไม่ท้องครัง้ ที่สอง ซึง่ ทาให้ วยั รุ่นตระหนัก
และวางแผนเรื่ องการป้องกันในทุกครัง้ เนื่องจากได้ ประเมินแล้ วว่าจะได้ รับผลประโยชน์ในระยะยาวที่ดีกว่า

นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ ว ยังมีการนาแนวคิด Nudge เข้ ามาใช้ ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยระยะ
หลังนี ้ได้ มีการนามาใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีด้าน Internet Of Thing (IoT) ซึง่ ทาให้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคผ่าน AI มี
ประสิทธิผลมากขึ ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ได้ แก่ การทางานของผลิตภัณฑ์ประเภท robotic home assistant (เช่น Google
Home Amazon Echo และอุปกรณ์ประเภท voice interactive ต่างๆ ซึง่ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในการแทนที่การสัง่ งานผ่าน
หน้ าจอมือถือมากขึ ้น) ทีม่ กั จะคอยส่งสัญญาณเตือนอย่างแนบเนียนในเวลาที่คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการบริ โภคของผู้ใช้ งาน
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นผ่านการแจ้ งเตือนส่วนลดในช่วงเวลาทีค่ าดว่าของจะหมด หรื อการแสดงออกถึงความเป็ นห่วงเป็ นใยในสุขภาพ
ผ่านการแสดงผลด้ านสภาวะร่างกายหรื อผลการออกกาลังที่ยงั เป็ นรองกลุม่ เพื่อนในเครื อข่าย ซึง่ อาจจะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภค
สนใจซื ้ออุปกรณ์ออกกาลังกายผ่านแอพพลิเคชัน่ online shopping ที่ใช้ งานได้ ง่าย ในช่วงเวลาทีม่ ี notification แจ้ งการลด
ราคาอย่างพอดิบพอดี สิง่ เหล่านี ้ล้ วนทาให้ เกิดแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจทีเ่ รี ยกว่า The 24/7 Nudge Economy ซึง่ เป็ นการ
ทีผ่ ้ ผู ลิตหรื อเจ้ าของ platform สามารถใช้ อปุ กรณ์หรื อสือ่ ต่างๆดังกล่าว ในการเข้ าถึงและกระตุ้นผู้บริ โภคได้ ตลอดเวลา จาก
การสารวจผู้ใช้ งาน Amazon Echo 39,000 คนโดย Alphine.AI พบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมาหลังจากทีซ่ ื ้อ Amazon Echo
พวกเขาได้ มกี ารซื ้อของผ่าน Amazon เพิ่มขึ ้นถึง 29%
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