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บทคัดย>อ
ทฤษฎีสะกิดเป.นหลักการที่สามารถประยุกต;ใช>ในการกระตุ>นให>เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุDมเปEาหมายโดยปราศจากการบังคับซึ่งมีการใช>อยDางแพรDหลายในด>านสุขภาพและการเงิน แตDยังมีผลงาน
วิชาการที่ใช>ทฤษฎีสะกิดสำหรับด>านการศึกษาไมDมากนัก บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาหลักการของ
ทฤษฎีสะกิดตามแนวทางของเศรษฐศาสตร;พฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการประยุกต;ใช>ทฤษฎีสะกิดใน
การกำหนดนโยบายบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อให>เกิดผลลัพธ;ที่
พึงประสงค;ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข>องกับการใช>ทฤษฎีสะกิดในบริบทของนโยบายด>านตDางๆ ผลการศึกษาพบวDา “ทฤษฎีสะกิด” สามารถใช>
ออกแบบกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาเพื ่ อ สD ง เสริ ม พฤติ ก รรมที ่ พ ึ ง ประสงค; ไ ด> ต ั ้ ง แตD ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา โดยใช>หลักการ 4 ข>อ ได>แกD (1) การสื่อสารที่ทำให>งDายตDอการตัดสินใจ (Make It Easy)
(2) การสร>างเนื้อหาที่ดึงดูดและการให>รางวัล (Make It Attractive) (3) การสร>างคDานิยมรDวมทางสังคม (Make
It Social) และ (4) การวางกรอบเวลาที ่ เ หมาะสมกั บ การตอบสนองของบุ ค คล (Make It Timely) เป. น
แนวทางในการสะกิดให>เกิดพฤติกรรมที่เป.นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งหากบุคลากรทางการศึกษาเข>าใจ
เล็งเห็นคุณคDา และออกแบบทางเลือกการตัดสินใจที่สามารถกระตุ>นให>เกิดผลลัพธ;ตามที่คาดหวังได> จะสDงผลดี
ตDอการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให>มกี ารดำเนินงานอยDางประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: ทฤษฎีสะกิด; ผลลัพธ;ผู>เรียน; มาตรฐานการศึกษาของชาติ; เศรษฐศาสตร;พฤติกรรม

Abstract
Nudge theory can be applied to motivate the target group to change its behavior without
compulsion, which is widely applied in health and finance aspects. However, there are only
a small number of academic papers that use nudge theory in education. This article aims to
*
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study the principles of nudge theory based on behavioral economics approach and to suggest
guidelines for applying the nudge theory in formulating policy for curricula and instructional
management of educational institutions. A review of the literature, theories and research related
to the use of nudge theory in various policy contexts were analyzed to determine the desired
outcomes according to national educational standards. The results showed that the “Nudge
Theory” could be used to design educational activities to promote desirable behaviors from early
childhood to higher education levels. It can be applied through four principles: (1) Make It Easy
(2) Make It Attractive (3) Make It Social and (4) Make It Timely, as a guideline for encouraging
behavior that meets educational standards. Of course, if educators can understand, appreciate,
and design decision-making options that can generate desirable outcomes, this will lead to
more efficient development of the country’s education system.
Keywords: Nudge Theory; Learner Outcomes; National Education Standards; Behavioral
Economics

บทนํา

เศรษฐศาสตร;พฤติกรรมเป.นหลักการซึ่งผสานแนวคิดทางจิตวิทยา (Psychology) และสังคมวิทยา
(Sociology) มาใช>ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย;ที่ไมDเป.นไปตามข>อสมมติของเศรษฐศาสตร;
กระแสหลักที่เชื่อวDาการตัดสินใจของมนุษย;อยูDบนพื้นฐานของเหตุผล แตDในความเป.นจริงการกระทำหรือการ
ตัดสินใจของมนุษย;มักเกิดขึ้นโดยขาดการไตรDตรอง หรือไมDเป.นไปตามหลักเหตุผล ดังนั้น หลักเศรษฐศาสตร;
พฤติกรรมเริ่มต>นจากการศึกษากระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจของมนุษย; (Cognitive Systems) ซึ่งมีทั้งระบบ
อัตโนมัติ (Automatic System) ซึ่งเป.นการตัดสินใจอยDางรวดเร็วโดยไมDมีการไตรDตรอง เสมือนเป.นการตอบโต>
โดยอัตโนมัติที่ควบคุมได>ยาก และระบบไตรDตรอง (Reflective System) ซึ่งเป.นกระบวนการตัดสินใจที่เน>น
การคิดวิเคราะห;โดยใช>หลักเหตุผล สามารถควบคุมได>และต>องใช>ความพยายามจึงต>องใช>เวลาในการตัดสินใจ
นานกวDาระบบอัตโนมัติ (Treewanchai, 2016) ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจตามหลักเศรษฐศาสตร;พฤติกรรม
เป.นที่รู>จักอยDางแพรDหลายมากขึ้น เนื่องจาก ริชาร;ด เทเลอร; (Richard Thaler) นักเศรษฐศาสตร;พฤติกรรม
จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ได>นำความรู>เกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดและการตัดสินใจมาใช>ในการออกแบบทางเลือก
ผDานเทคนิคที่เรียกวDา “Nudge Theory” หรือ “ทฤษฎีสะกิด” จนได>รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร; ในป•
ค.ศ.2017 ซึ่งทฤษฎีนี้เป.นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร;เชิงพฤติกรรมของมนุษย;ซึ่งสDงผลตDอการตัดสินใจใน
ด>านตDางๆ โดยนำเสนอวDามนุษย;มักจะตัดสินใจทำสิ่งตDางๆ โดยปราศจากเหตุผล สDงผลให>อาจมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจที่ขึ้นอยูDกับสภาพแวดล>อมหรือเอนเอียงไปตามอิทธิพลของสิ่งเร>ารอบตัวโดยไมDได>มีการบังคับโดยตรง
จนเกิดการนำแนวคิดไปใช>ในการออกแบบสถานการณ;หรือทางเลือกที่จะผลักดันให>คนเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอง
โดยอัตโนมัติ (BBC News, 2017) อาทิ การนำทฤษฎีสะกิดมาประยุกต;ใช>กับนโยบายสร>างแรงจูงใจในการจDาย
ภาษีของประชาชน การสDงเสริมการออม และการกระตุ>นให>ประชาชนดูแลสุขภาพ เป.นต>น
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นโยบายด>านการศึกษาถือเป.นบริบทที่มีความสำคัญและสามารถนำทฤษฎีสะกิดมาประยุกต;ใช>ในการ
สDงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค;ของผู>ที่เกี่ยวข>องได> ประกอบกับ การที่ประเทศไทยได>กำหนดยุทธศาสตร;ชาติ
พ.ศ.2561-2580 ด>านการพัฒนาและเสริมสร>างศักยภาพทรัพยากรมนุษย; โดยมีเปEาหมาย 2 ข>อ ได>แกD (1) คน
ไทยเป.นคนดี คนเกDง มีคุณภาพ พร>อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล>อมที่
เอื ้ อ และสนั บ สนุ น ตD อ การพั ฒ นาคนตลอดชD ว งชี ว ิ ต (Ratchakitchanubeksa, 2018) รวมถึ ง การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่วางเปEาหมายในการจัดการศึกษาของชาติ ตั้งแตDการศึกษาระดับ
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา วDาจะต>องทำให>เกิดผลลัพธ;ที่พึงประสงค;
ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) กลDาวคือ เป.นคุณลักษณะของคนไทย
4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน;การพัฒนาประเทศสูDความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งต>องพัฒนาคนให>มีคุณลักษณะ 3
ด>าน คือ (1) บุคคลผู>มีความรู>ความสามารถรอบรู>ด>านตDางๆ (Learner Person) (2) ผู>รDวมสร>างสรรค;นวัตกรรม
(Innovative Co-creator) และ (3) พลเมื อ งที ่ เ ข> ม แข็ ง (Active Citizen) (Office of the Education
Council, 2019)
จากนโยบายดังกลDาวแสดงให>เห็นวDาการศึกษาถือเป.นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย; ซึ่งถือ
เป.นป–จจัยทางเศรษฐศาสตร;ที่มีความสำคัญอยDางยิ่งตDอการพัฒนาประเทศ อยDางไรก็ตาม แม>วDาหนDวยงาน
ภาครัฐจะให>ความสำคัญกับนโยบายด>านการศึกษา และจัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการสDงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อหวังผลให>เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย;ที่มีศักยภาพสำหรับการเสริมสร>าง
ความสามารถในการแขDงขันของประเทศ กDอให>เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล>อมที่สDงผลให>เกิด
ความผาสุกแกDประชากรในประเทศ แตDการขับเคลื่อนนโยบายดังกลDาวจะต>องดำเนินการผDานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งในทางปฏิบัติมีป–จจัยหลายประการที่อาจเป.นอุปสรรคตDอการจัดการให>
เกิดผลลัพธ;การเรียนรู>ข>างต>น อาทิ การขาดความรDวมมือของผู>เรียนในทุกระดับ ความแตกตDางของชDวงวัย
ระหวDางผู>เรียนกับผู>สอน การขาดความเข>าใจในจุดประสงค;การเรียนรู> เป.นต>น ดังนั้น การกระตุ>นให>เกิดผลลัพธ;
การเรียนรู>ในแตDละด>าน สามารถประยุกต;ใช>แนวทางของทฤษฎีสะกิดมาใช>ในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนให>เกิดประสิทธิภาพ และเป.นไปตามผลลัพธ;ที่พึงประสงค;ของการศึกษามากยิ่งขึ้น จึงเป.นที่มาของการ
จัดทำบทความนี้ โดยมีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาหลักการของทฤษฎีสะกิดตามแนวทางของเศรษฐศาสตร;
พฤติกรรม ตลอดจนวิเคราะห;แนวทางการประยุกต;ใช>ทฤษฎีสะกิดในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาให>สอดคล>องกับผลลัพธ;ผู>เรียนที่พึงประสงค;ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตDอไป

ทฤษฎีสะกิด
ทฤษฎีสะกิด หรือ Nudge Theory มีที่มาจากคำวDา “Nudge” แปลวDา สัมผัส สะกิด ดุน หรือผลักอยDาง
เบาๆ เพื ่ อ ให> ไ ด> ร ั บ ความสนใจ หรื อ เพื ่ อ ชั ก จู ง สนั บ สนุ น ให> ท ำบางอยD า ง (ThaiHealth Promotion
Foundation, 2017) ดังนั้น ทฤษฎีสะกิด ถือเป.นแนวคิดทางด>านพฤติกรรมศาสตร;ที่ชDวยอธิบายพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของคน ที่เชื่อวDาลักษณะพื้นฐานของคนโดยทั่วไปนั้นชอบอิสระและไมDชอบการถูกบังคับ กลDาวคือการ
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ปรับเปลี่ยนหรือชี้นำการตัดสินใจให>คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในด>านบวกจึงควรดำเนินการใน
ทางอ>อมอยDางแนบเนียนโดยการจัดสภาพแวดล>อมที่มีการเพิ่มแรงกระตุ>นหรือแรงสะกิดให>บุคคลตัดสินใจ
กระทำการตDางๆ ไปในทางที่ต>องการ (Sunstein and Thaler, 2008; Oliver, 2013)
ในเชิงพฤติกรรมพบวDาระบบการคิดของบุคคลจะแบDงออกเป.น 2 แบบ คือ (1) ระบบการคิดแบบที่
เป. น ไปตามอั ต โนมั ติ (Automatic System) ที ่ ก ารตั ด สิ น ใจของบุ ค คลจะรวดเร็ ว ในทั น ที เ ป. น ไปตาม
สัญชาตญาณชองมนุษย; และ (2) ระบบการคิดแบบไตรDตรอง (Reflective System) ที่การตัดสินใจของบุคคล
จะใช>ความรู>ความเข>าใจมาวิเคราะห;และประเมินผลอยDางมีสติ ผลของปฏิสัมพันธ;ของทั้งสองระบบจะรDวมกัน
ตัวกำหนดวDาบุคคลจะตัดสินใจกระทำการตDางๆ ออกมาอยDางไร จากงานวิจัยของ Viale (2018) พบหลักฐาน
เชิงประจักษ;จำนวนมากทีแ่ สดงให>เห็นวDาระบบการคิดแบบทีห่ นึ่ง สามารถครอบงำการไตรDตรองอยDางมีสติได>ใน
บางครั้ง เหตุนี้เองการกระตุ>นให>เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจุดเริ่มต>นจึงมักถูกนำไปประยุกต;ใช>ในบริบท
ทางสังคมงDายๆ ที่ไมDซับซ>อน เชDน การสลักภาพแมลงวันหรือสร>างประตูฟุตบอลไว>ในโถป–สสาวะผู>ชายสำหรับ
เป.นจุดเล็งระหวDางการป–สสาวะเพื่อลดการกระเด็นของป–สสาวะในบริเวณรอบๆ หรือ การกระตุ>นให>มีการ
บริโภคอาหารที่ดีตDอสุขภาพมากขึ้นผDานการออกแบบทางเลือกที่ชี้นำไปสูDการตัดสินใจ โดยการนำอาหาร
เหลDานั้นมาวางไว>ใกล>จุดชำระเงินหรือวางในชั้นที่ระดับสายตาเพื่อให>สะดุดตาและสะดวกตDอการซื้อของ
ผู>บริโภค พร>อมกันนี้การกระตุ>นเตือนก็ยังสามารถนำมาปรับใช>ได>กับเรื่องที่บุคคลต>องคิดไตรDตรองอยDางมีสติได>
เชDนกัน อาทิ การตัดสินใจเลือกซื้อประกันที่มีรูปแบบทางเลือกมาก การนำเสนอในรูปแบบเริ่มต>น (Default)
พร>อมกับการอธิบายของตัวแทนจะชDวยเรDงให>การตัดสินใจของบุคคลทำได>รวดเร็วยิ่งขึ้น เป.นต>น
พร>อมกันนี้ Behavioral Insights Team (2014) ได>นำเสนอหลักการรDวมงDายๆ 4 ข>อ โดยใช>อักษรยDอ
“EAST” สำหรับใช>เป.นแนวทางการสะกิดเพื่อให>เกิดการเปลี่ยนแปลงด>านพฤติกรรมให>เป.นไปตามที่ต>องการได>
อยDางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด>วย
E (Make It Easy) คือ การสื่อสารที่มีความชัดเจนและการนำเสนอทางเลือกที่งDายตDอการตัดสินใจ
A (Make It Attractive) คือ การสร>างเนื้อหาทีด่ ึงดูดความสนใจ และการใช>รางวัลเป.นตัวลDอ
S (Make It Social) คือ การแสดงให>เห็นถึงคDานิยมรDวมทางสังคมรDวมกับการสร>างคำมั่นสัญญาเชิง
ประจักษ;
T (Make It Timely) คือ การวางกรอบเวลาที่เหมาะสมที่บุคคลสามารถวางแผนการตอบสนองตDอ
เหตุการณ;ได>
ทฤษฎีสะกิด (Nudge Theory) กับเศรษฐศาสตร(เชิงพฤติกรรม
ในการศึกษาวิเคราะห;ทางด>านเศรษฐศาสตร;กระแสหลักนั้นมักจะตั้งอยูDบนข>อสมมติบางประการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย;ที่มองวDามนุษย;นั้นมีความสมเหตุสมผล (Rational) ในการตัดสินใจเพื่อแสวงหา
และได>มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง กลDาวคือ มนุษย;จะทราบดีวDาตนเองต>องการอะไร โดยที่สามารถ
เลือกวิธีการที่สามารถตอบสนองความต>องการเหลDานั้นได>อยDางดีที่สุด สDงผลให>ท>ายที่สุดเศรษฐกิจสังคมจะ
สามารถบรรลุ อุ ต มภาพ (Optimal) ซึ่ ง ในความเป. น จริ ง พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย; ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงได>ตลอดเวลาและแตกตDางกันไปในแตDละบุคคลตามป–จจัยตDางๆ ที่เป.นตัวกำหนด เชDน เพศ อายุ
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ระดับการศึกษา ตลอดจนสภาพแวดล>อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปล>วนมีผลตDอพฤติกรรมของมนุษย; ดังนั้นใน
การอธิบายพฤติกรรมของมนุษย;ในทางเศรษฐศาสตร;ที่มีผลทางเศรษฐกิจบางประการในภาพกว>างจึงจำเป.นที่
จะต>องมีข>อสมมติกำกับไว>เสมอ
แนวคิดสำคัญที่อยูDเบื้องหลังทฤษฎีสะกิดคือบางครั้งบุคคลนั้นมักจะขาดเหตุผล (Irrational) ในการ
ตัดสินใจ หรือมักประพฤติตนในทางที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร;ยากตDอการคาดเดาโดยที่ไมDเป.นไปตามสมมติฐาน
ของวิ ช าเศรษฐศาสตร; ต ามที ่ ป รากฏ (Sunstein and Thaler, 2008) ซึ ่ ง กD อ นหน> า นี ้ Simon (1947) นั ก
เศรษฐศาสตร;ชาวอเมริกันซึ่งได>รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร;เคยอธิบายถึงเหตุผลบางประการที่ทำให>
บุคคลนั้นไมDสามารถตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให>กับตนเองเชDนกัน โดยระบุวDาเกิดจากการขาด
ความรู>ในผลที่ตามมาภายหลังการตัดสินใจหรือการมีข>อจำกัดบางด>านเวลา จึงจำเป.นจะต>องพอใจกับทางเลือก
ที่พอจะรับได> โดยที่ทฤษฎีสะกิดได>ถูกพัฒนาขึ้นโดยประสานแนวคิดทางด>านจิตวิทยาเพื่อให>เข>าใจพฤติกรรม
ของบุคคลที่หลายครั้งมักใช>ความรู>สึกของตนเองในการตัดสินใจที่ไมDได>กDอให>เกิดประโยชน;ตDอตัวเองและสังคม
ดังนั้นจึงจำเป.นที่จะต>องมีตัวชDวยในการสะกิดเตือนใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให>เป.นไปในทิศทางที่
ถูกต>องเหมาะสม (ภาพที่ 1)
ทฤษฎีสะกิดถูกนำไปใช>อยDางแพรDหลายไมDเฉพาะในภาคเอกชนเทDานั้น ในสDวนของภาครัฐก็เริ่มให>
ความสำคัญกับการนำทฤษฎีนี้มาใช>ด>วยเชDนเดียวกันผDานการทำความเข>าใจในพฤติกรรมมนุษย;และระบบการ
ตัดสินใจ (โดยเฉพาะการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามสัญชาตญาณ) ภายใต>บริบทของกฎหมายและจารีตทาง
สังคม อาทิ การเพิ่มรายได>จากการจัดเก็บภาษี โดยมีการเขียนจดหมายแจ>งเตือนไปยังผู>เสียภาษีผDานการระบุ
ข>อความสะกิดเตือนใจ หรือการให>รางวัลบางอยDางแกDผู>ที่ชำระภาษีตรงตDอเวลา เป.นต>น ซึ่งผู>ศึกษาเชื่อเป.น
อยDางยิ่งวDาการสะกิดเตือนจะทรงประสิทธิภาพในการชDวยเพิ่มสวัสดิการของสังคมให>สูงขึ้นได> โดยมีจุดเริ่มต>นที่
สำคัญจากการออกแบบทางเลือกตามแนวคิดพDอปกครองลูกแบบเสรีนิยม (Libertarian Peternalism) ที่
พยายามแทรกแซงเพื่อชักจูงให>ผู>คนมีชีวิตและพฤติกรรมที่ดีขึ้นโดยที่เขาเหลDานั้นยังคงมีเสรีภาพในการเลือกสิ่ง
ที่ตัวเองต>องการ นั่นก็คือจะต>องออกแบบทางเลือกที่ทำให>ประชาชนรู>สึกพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การที่เขาได>ลดพฤติกรรมเสี่ยงตDางๆ ลง หรือจากการที่เขาได>ลดระยะเวลาในการตัดสินใจเรื่องตDางๆ รวมถึง
จากการที่เขาได>ลดคDาใช>จDายลงก็ดี และแนDนอนวDาการเข>าใจพฤติกรรมของมนุษย;ที่แท>จริงจะชDวยสDงเสริมให>
การวิเคราะห;มีความแมDนยำมากขึ้น อีกทั้งยังกDอให>เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติจากการใช>นโยบายตDางๆ ของทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐอีกด>วย
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บุคคล
(Individual)
กระบวนการตัดสินใจ
(Decision-Making)
Processes)

ระบบอัตโนมัติ
(Automatic System)

การตัดสินใจที่ไมiมีเหตุมีผล
(Irrational Decision)

การตัดสินใจที่มีเหตุมีผล
(Rational Decision)

พฤติกรรมเดิม

Easy

ระบบไตรiตรอง
(Reflective System)

พฤติกรรมใหมi
ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น

สะกิด
NUDGE
Attractive

Social

Timely

ภาพที่ 1: ทฤษฎีสะกิดกับกระบวนการตัดสินใจให>เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคล

ผลลัพธQการเรียนรูUตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การนำทฤษฎีสะกิดมาใช>ในการออกแบบกิจกรรมทางการศึกษา ถือเป.นแนวทางที่สามารถชDวยสDงเสริม
ให>สถาบันการศึกษาบรรลุเปEาหมายในการจัดการศึกษาได>ดียิ่งขึ้น ซึ่งเปEาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ
ของประเทศไทยได>มีการระบุไว>ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของชาติมีจุดมุDงหมายเพื่อให>สถานศึกษาทุกแหDง ยึดเป.นแนวทางสำหรับ
การพัฒนาผู>เรียนไปสูDผลลัพธ;ที่พึงประสงค;ของการศึกษา และให>หนDวยงานต>นสังกัดใช>เป.นเปEาหมายในการจัด
การศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ;ที่พึงประสงค;ของผู>เรียนที่เหมาะสมตามชDวงวัยในแตDละระดับและประเภท
การศึกษา ตลอดจนใช>เป.นเปEาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให>สามารถดำเนินการตDางๆ ได>อยDางสะดวก
เพื่อให>เกิดผลลัพธ;ดังกลDาว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุDงหมายเพื่อให>ทุกหนDวยงานที่เกี่ยวข>องในการจัดการศึกษา ใช>
เป.นแนวทางในการสDงเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให>เป.นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได>จัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ในรูปของผลลัพธ;ที่พึงประสงค;ของการศึกษา เพื่อให>สถานศึกษาและหนDวยงานที่
เกี่ยวข>องกับการจัดการศึกษาใช>เป.นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่จำเป.น
เพื่อให>เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค;ขึ้นกับผู>เรียนทั้งในระหวDางที่กำลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให>ผู>เรียนเกิด
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คุณลักษณะที่พึงประสงค;หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป.น “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร>าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให>กับประเทศ (Office of the Education Council, 2019)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ประกอบด>วย มาตรฐาน 5 ด>าน ได>แกD มาตรฐานที่ 1 ด>าน
ผลลัพธ;ผู>เรียน มาตรฐานที่ 2 ด>านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด>านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4
ด>านศิลปวัฒนธรรมและความเป.นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด>านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ 1 ด>าน
ผลลัพธ;ผู>เรียน ถือเป.นพันธกิจหลักที่สำคัญสำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกๆ สถาบันการศึกษา
เนื่องจากมีสDวนสำคัญในการสร>างทรัพยากรมนุษย;ที่สอดคล>องกับการเป.นพลเมืองที่ดีในศตวรรษที่ 21 ดังจะ
เห็นได>จากการที่มาตรฐานข>อนี้ได>ระบุผลลัพธ;การเรียนรู>ของผู>เรียนไว> 3 ด>าน ซึ่งมีความตDอเนื่องเชื่อมโยงกัน
และมีระดับความลึกตDางกัน สำหรับแตDละระดับการศึกษาดังนี้
(1) เป.นบุคคลที่มีความรู>ความสามารถ และความรอบรู>ด>านตDางๆ (Learner Person) ในการสร>างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู>ตลอดชีวิต โดย
เป.นผูม> ีคุณธรรม ความเพียร มุDงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) เป.นผู>รDวมสร>างสรรค;นวัตกรรม (Innovative Co-creator) มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร;ตDางๆ เพื่อพัฒนาหรือแก>ไขป–ญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป.นผู>ประกอบการรู>เทDาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร>างโอกาสและเพิ่มมูลคDาให>กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
(3) เป.นพลเมืองที่เข>มแข็ง (Active Citizen) มีความกล>าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต>อง
รู>คุณคDาและรักษ;ความเป.นไทย รDวมมือรวมพลังเพื่อสร>างสรรค;การพัฒนาและเสริมสร>างสันติสุขอยDางยั่งยืนทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ทั้งนี้ ผลลัพธ;การเรียนรู>ของผู>เรียนทั้ง 3 ด>าน มีความตDอเนื่องเชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกตDางกัน
สำหรับแตDละระดับการศึกษา (Office of the Education Council, 2019) โดยสรุปได>ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลลัพธ;ที่พึงประสงค;ของการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

ประถมศึกษา

คุณลักษณะ
ผู9รHวมสร9างนวัตกรรม
(Innovative Co-creator)

ผู9เรียนรู9
(Learner Person)
1) มีพัฒนาการรอบดwานและสมดุล
2) สนใจเรียนรูw
3) กำกับตัวเองใหwทำสิ่งตiางๆ ที่เหมาะสมตามชiวงวัยไดwสำเร็จ
1) รักและรับผิดชอบตiอการ
1) รับผิดชอบในการทำงาน
เรียนรูw
รiวมกับผูwอื่น
2) มีความรูwพื้นฐานทักษะ และ
2) มีความรูwทักษะและสมรรถนะ
สมรรถนะทางภาษาและการ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล การคิด
คำนวณ
สรwางสรรค, ภาษาอังกฤษ การ
3) มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี สื่อสาร

พลเมืองที่เข9มแข็ง
(Active Citizen)

1) สามารถแยกแยะผิดถูก
2) ปฏิบัติตนตามสิทธิ และหนwาที่
ของตนโดยไมiละเมิดสิทธิของผูwอื่น
เป„นสมาชิกที่ดีของกลุiม
3) มีจิตอาสา รักทwองถิ่นและ
ประเทศ
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ระดับ
การศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตwน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

ผู9เรียนรู9
(Learner Person)
4) มีสุนทรียภาพในความงาม
รอบตัว
1) รูwจักตนเองและผูwอื่น
2) มีเป†าหมายและทักษะการ
เรียนรูw
3) บริหารจัดการตนเองเป„น มี
ทักษะชีวิต
4) มีความรูw ความรอบรูw
5) มีสมรรถนะที่จำเป„นตiอการ
สรwางสุขภาวะการศึกษาตiอหรือ
การทำงานที่เหมาะสมกับชiวงวัย
1) มีทักษะการเรียนรูwตลอดชีวิต
เรียนรูwดwวยตนเองไดw
2) รูwทันการเปลี่ยนแปลงปรับตัว
ในโลกยุคดิจิทัล
3) มีทักษะชีวิต ฟˆนฝŽาอุปสรรคไดw
4) มีความรูw ความรอบรูw
สามารถนำไปประยุกต,ใชwในการ
พัฒนาการศึกษา การทำงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
1) มีทักษะการเรียนรูwตลอดชีวิต
2) รูwเทiาทัน ปรับตัว ยืดหยุiน และ
สามารถเผชิญหนwากับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและใน
อนาคต
3) มีความเป„นผูwนำ
4) มีความรูw ความรอบรูw
5) สามารถประยุกต,ใชwความรูwและ
ทักษะตiาง ๆ ในการสรwางงาน และ
อาชีพ
6) มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ที่ดีตiอตนเองครอบครัว และสังคม

คุณลักษณะ
ผู9รHวมสร9างนวัตกรรม
(Innovative Co-creator)

พลเมืองที่เข9มแข็ง
(Active Citizen)

1) มีทักษะการทำงานรiวมกัน
และทักษะการสื่อสาร
2) มีความรอบรูwทางขwอมูล
สารสนเทศและทางดิจิทัลเพื่อ
แกwปˆญหา
3) มีการคิดอยiางมีวิจารณญาณ
4) มีความคิดสรwางสรรค,สามารถ
นำความคิดสูiการสรwางผลงาน

1) เชื่อมั่นในความถูกตwองความ
ยุติธรรม ประชาธิปไตย
2) มีสำนึกและความภาคภูมิใจใน
ความเป„นไทยและพลเมืองอาเซียน

1) สามารถแกwปˆญหา
2) สื่อสารเชิงบวก
3) ทักษะขwามวัฒนธรรม
4) ทักษะการสะทwอนคิด
5) การวิพากษ,เพื่อสรwาง
นวัตกรรมและสามารถเป„น
ผูwประกอบการ

1) เชื่อมั่นในความเทiาเทียม เป„น
ธรรมทางสังคม
2) มีจิตอาสา
3) มีความกลwาหาญทางจริยธรรม
4) เป„นพลเมืองที่กระตือรือรwนใน
การรiวมสรwางสังคมไทยและโลกที่
ยั่งยืน
5) มีความซื่อสัตย,ในการทำงานเพื่อ
สiวนรวม
1) กลwาตiอตwานการกระทำในสิ่งที่ผิด
2) ใหwคุณคiากับความรูwความสามารถ
3) เป„นพลเมืองที่เขwมแข็ง
4) รiวมมือสรwางสรรค, การพัฒนา
ตนเองและสังคมที่ยั่งยืน
5) ขจัดความขัดแยwง และสรwางสันติ
สุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม
โลก

1) สามารถรiวมแกwปˆญหาสังคม
2) การบูรณาการขwามศาสตร,
3) การสรwางสรรค,นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มโอกาสและมูลคiาแกiตนเอง
สังคม และประเทศ

ที่มา: ปรับปรุงจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2019)
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หนDวยงานด>านการศึกษาในแตDละระดับจะต>องนำหลักการของมาตรฐานด>านผลลัพธ;ผู>เรียนที่พึงประสงค;
ตามตารางข>างต>น ไปออกแบบหลักสูตรและการจัดการศึกษา ให>สามารถสร>างผู>เรียนและผู>สำเร็จการศึกษาให>
เป.นไปตามที่กำหนด ดังนั้น การนำทฤษฎีสะกิด (Nudge Theory) มาประยุกต;ใช>ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะสามารถกระตุ>นให>เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค;ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได>อยDางเป.น
รูปธรรม

การประยุกตQใชUทฤษฎีสะกิด (Nudge Theory) กับการส>งเสริมผลลัพธQผูUเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
ทฤษฎีสะกิดสามารถนำมาประยุกต;ใช>ในแวดวงการศึกษาในหลากหลายมิติเนื่องจากหลักการของทฤษฎี
นี้เน>นการสDงเสริมให>เกิดการตัดสินใจอยDางอิสระโดยไมDมีการบังคับ แตDใช>การสะกิดเพื่อกระตุ>นให>เกิดผลลัพธ;
การตัดสินใจตามเปEาหมายที่ผู>กำหนดนโยบายหรือผู>กำหนดทางเลือกได>วางไว> ดังนั้น ในการวางนโยบายด>าน
การศึกษาควรมีการนำทฤษฎีสะกิดมาใช>เพื่อกระตุ>นให>ผู>เรียน ผู>ปกครอง หรือครูผู>สอนมีการตัดสินใจทางด>าน
การศึกษาที่ดีขึ้น ในด>านตDางๆ อาทิ การกระตุ>นความสนใจในเนื้อหาวิชาของผู>เรียน การมีสDวนรDวมของ
ผู>ปกครองในการสDงเสริมผู>เรียน และการสร>างแรงจูงใจในการพัฒนาการสอนของครู/อาจารย; เป.นต>น
(Damgaard and Nielsen, 2018)
แนวทางหนึ่งที่ผู>ศึกษาเล็งเห็นประโยชน;จากทฤษฎีนี้คือ การประยุกต;เอาหลักการทางเศรษฐศาสตร;เชิง
พฤติกรรมเข>ามาปรับใช>ในมิติทางด>านการศึกษาโดยการออกแบบทางเลือกและสภาพแวดล>อมในการตัดสินใจ
ที่สามารถกระตุ>นให>ผู>เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค;ในด>านการเรียนแทนการออกคำสั่งบังคับที่อาจเกิดการ
ตDอต>านหรือไมDได>รับความรDวมมือเทDาที่ควร โดยแนวคิดนี้มีลักษณะเป.นการสะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยยังคงไว>ซึ่งเสรีภาพในการตัดสินใจ ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถนำหลักการของทฤษฎีสะกิดมาออกแบบ
กิจกรรมหรือวิธีการเพื่อสDงเสริมให>เกิดผลลัพธ;ผู>เรียนที่พึงประสงค;ในด>านการเป.นบุคคลผู>เรียนรู> การเป.นผู>รDวม
สร>างสรรค;นวัตกรรม และการเป.นพลเมืองที่เข>มแข็ง ได>อยDางเป.นรูปธรรมโดยแนวทางและหลักการดังกลDาวมี
ที่มาจากการศึกษา วิเคราะห; และประยุกต;จากผลงานวิจัยตDางประเทศที่มีการใช>ทฤษฎีสะกิดในการกำหนด
นโยบายตDางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการประยุกต;ใช>ทฤษฎีสะกิดเพื่อสDงเสริม
ผลลัพธ;ผู>เรียนได> ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แนวทางการประยุกต;ใช>ทฤษฎีสะกิดเพื่อสDงเสริมผลลัพธ;ผู>เรียนทีพ่ ึงประสงค;
ผลลัพธ_ผู9เรียน
พฤติกรรมที่พึงประสงค_
บุคคลผูwเรียนรูw เป„นผูwมีความรูwความสามารถ มี
(Learner
ความรูwรอบตัว และมีทักษะการ
Person)
เรียนรูwตลอดชีวิต

แนวทางการสะกิด
โครงสรwางแผนการลงทะเบียนตั้งตwน
(Default) ที่วางรายวิชาเลือกตรง
ตามทักษะที่ตwองการพัฒนา
(หลัก Make It Easy)

งานวิจัยที่เกี่ยวข9อง
Marx and Turner
(2019); Ebeling and
Lotz (2015); Manzano
and Pawson (2014);
Galle (2013)

Journal of MCU Peace Studies Vol.9 No.6 (September-October 2021) 2699

ผลลัพธ_ผู9เรียน

ผูwรiวมสรwางสรรค,
นวัตกรรม
(Innovative
Co-creator)

พฤติกรรมที่พึงประสงค_

เป„นผูwมีความสามารถในการ
บูรณาการศาสตร,ตiางๆ เพื่อรiวม
สรwางนวัตกรรมในการพัฒนา
สังคม

ผูwมีความเป„น
มีคุณธรรม จริยธรรม เป„นผูwยึด
พลเมืองที่
มัน่ ในความถูกตwอง และอนุรักษ,
เขwมแข็ง (Active ความเป„นไทย
Citizen)

แนวทางการสะกิด
การสiงจดหมายหรือขwอความแจwงเตือน
ขwอมูล เชiน พฤติกรรมการเขwาชั้นเรียน
การสiงงาน ผลการเรียน การประกวด
แขiงขัน แนวทางการศึกษาตiอ แนว
ทางการประกอบอาชีพ ฯลฯ ไปยัง
ผูwเรียน และ/หรือ ผูwปกครอง
(หลัก Make It Timely)
การใหwรางวัลจูงใจแกiผูwเรียน/ครู
อาจารย,ที่มีผลการเรียน/ผลประเมิน
การปฏิบัติงานดี
(หลัก Make It Attractive)

การจัดรายวิชาหรือกิจกรรมที่เปŸด
โอกาสการทำงานรiวมกันระหวiาง
ผูwเรียน/ครูอาจารย,ที่มีทักษะที่หลาก
หลาย
(หลัก Make It Social)
การคืนคiาธรรมเนียมการศึกษาบาง
สiวนใหwกับผูwเรียนหลังจากจบการศึกษา
หากผูwเรียนสามารถเขwาทำงานใน
หนiวยงานชั้นนำดwานนวัตกรรมของ
ประเทศ
(หลัก Make It Attractive)
การใหwขwอมูลผูwเรียน/ครูอาจารย,เกี่ยว
กับการคัดลอกวรรณกรรมและผลลัพธ,
ที่จะตามมา ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ
เพื่อชiวยตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
เขียน
(หลัก Make It Easy)
การรณรงค,สiงเสริมอัตลักษณ,ความ
เป„นไทยผiานกิจกรรมในวันสำคัญตiางๆ
การประชาสัมพันธ,ใหwขwอมูล สถิติ
จำนวนผูwเรียนที่ปฏิบัติตามกฎของ

งานวิจัยที่เกี่ยวข9อง
York, Loeb, and Doss
(2019); Bergman and
Rogers (2017);
Castleman and Page
(2016)

Guryan, Kim, and Park
(2016); Levitt, List,
Neckermann, and
Sadoff (2016); Jalava,
Joenson, and Pellas
(2015); Fryer, Levitt,
List, and Sadoff (2012)
Papay, Taylor, Tyler,
and Laski (2020);
Carrell, Sacerdote,
and West (2013)
Bell, Zhang, and Nou
(2016); Paloyo,
Reichert, Reuss-Borst,
and Tauchmann
(2015); Hilton et al.,
(2014); Field (2009)
Dengler-Roscher,
Estner, and Roscher
(2016); Dee and Jacob
(2012)

Coffman,
Featherstone, and
Kessler (2017); Nguyen
(2008)
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ผลลัพธ_ผู9เรียน

พฤติกรรมที่พึงประสงค_

แนวทางการสะกิด
สถานศึกษา และผูwเรียนที่สรwางชื่อเสียง
ใหwกับสถาบันการศึกษา
(หลัก Make It Social และ Make It
Timely)

งานวิจัยที่เกี่ยวข9อง

จากแนวทางการสะกิดที่สDงเสริมให>เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค;ตามตารางข>างต>น สถาบันการศึกษา และ
หนDวยงานที่เกี่ยวข>อง สามารถใช>เป.นแนวทางเริ่มต>นในการพัฒนากิจกรรม หรือนโยบายการสะกิดอื่นๆ ที่
สDงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกแกDผู>เรียน ผู>สอน หรือผู>ที่เกี่ยวข>อง โดยที่บุคคลเหลDานั้นไมDรู>สึกอึดอัดใจหรือรู>สึกวDา
ตนเองถูกบังคับ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษายังสามารถนำหลักการสะกิดไปใช>ในบริบทอื่นๆ หรือในมิติที่
กว>างขวางมากขึ้น เชDน การจัดการชั้นเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค;กรหรือหนDวยงาน การ
สร>างวัฒนธรรมองค;กร และการสร>างความผูกพันในสถาบัน เป.นต>น อยDางไรก็ตามการนำทฤษฎีสะกิดมาใช>กับ
ผู>เรียนยังคงมีข>อควรระวัง ในเรื่องของความถี่ในการสะกิด ซึ่งหากมีการใช>บDอยเกินไปหรือมีวิธีการที่โจDงแจ>ง
อาจสDงผลให>กลุDมเปEาหมายรับรู>ได>และทำให>การสะกิดไมDเกิดผลลัพธ;ตามที่คาดหวัง

สรุป

การสDงเสริมผลลัพธ;ผู>เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 ทั้งด>านการเป.น
บุคคลผู>เรียนรู> (Learner Person) ผู>รDวมสร>างสรรค;นวัตกรรม (Innovative Co-creator) และการเป.นพลเมือง
ที่เข>มแข็ง (Active Citizen) ถือเป.นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถประยุกต;ใช>หลักการด>าน
เศรษฐศาสตร;พฤติกรรมที่เป.นการผสมผสานระหวDางหลักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และหลักการเศรษฐศาสตร;ที่
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่ไมDได>อยูDบนพื้นฐานของข>อสมมติความมีเหตุผลที่เรียกวDา “ทฤษฎีสะกิด” มา
ออกแบบกิจกรรมและการดำเนินการด>านตDางๆ เพื่อสDงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค;ได>ตั้งแตDระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยการใช>หลักการงDายๆ 4 ข>อ ได>แกD การสื่อสารที่ทำให>งDายตDอการตัดสินใจ (Make It Easy)
การสร>างเนื้อหาที่ดึงดูดและการให>รางวัล (Make It Attractive) การสร>างคDานิยมรDวมทางสังคม (Make It
Social) และการวางกรอบเวลาที่เหมาะสมกับการตอบสนองของบุคคล (Make It Timely) เป.นแนวทางใน
การสะกิดให>เกิดพฤติกรรมที่เป.นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด>านผลลัพธ;ผู>เรียนข>างต>น นอกจากนี้ บทความนี้
ยังได>ทำการศึกษารวบรวมข>อมูลวิธีการสะกิดให>เกิดผลลัพธ;ในรูปแบบตDางๆ และนำมาวิเคราะห;เพื่อกำหนด
ตัวอยDางแนวทาง ที่สามารถประยุกต;ใช>กับการสDงเสริมผลลัพธ;ผู>เรียนในแตDละด>านเพื่อให>สถานศึกษานำไปตDอ
ยอดการออกแบบวิธีการสะกิดที่เหมาะสมกับบริบทของแตDละสถาบันอันจะสDงผลให>เกิดผลลัพธ;ผู>เรียนที่พึง
ประสงค;ได>อยDางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขUอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาผู>ศึกษามีขอ> เสนอแนะเพื่อการนำไปใช>ประโยชน;ของหนDวยงานและองค;กรตลอดถึงการ
พัฒนาประสิทธิภาพสDวนบุคคล ตลอดถึงการเสนอแนะเพื่อการวิจัยตDอยอดสำหรับผูท> ี่สนใจ
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1. ขkอเสนอแนะจากการศึกษา
(1) การออกแบบรูปแบบการสะกิดเพื่อกระตุ>นให>เกิดผลลัพธ;ที่ต>องการ ควรดำเนินการด>วยความ
ระมัดระวังภายใต>ข>อจำกัดด>านกฎระเบียบ และข>อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของผู>เรียน
(2) การออกแบบกิ จ กรรมการสะกิ ด เพื ่ อ กระตุ > น ให> เ กิ ด ผลลั พ ธ; ท ี ่ ต > อ งการควรมี ก ารพิ จ ารณา
เปรียบเทียบต>นทุนและประโยชน;จากผลลัพธ;ที่ได> เพื่อให>มั่นใจวDากิจกรรมที่ดำเนินการมีความคุ>มคDา
2. ขkอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตoอไป
สำหรับประเด็นในการศึกษาครั้งตDอไปควรศึกษาในประเด็นเกีย่ วกับ
(1) การนำการสะกิดไปใช>ในทางที่ไมDเหมาะสม เชDน กรณีที่ภาคธุรกิจโน>มน>าวจิตใจของผู>บริโภคใน
ลักษณะที่มุDงสร>างกำไรให>แกDองค;กรเป.นหลักมากกวDาประโยชน;ที่จะเกิดกับผู>บริโภค
(2) การนำทฤษฎีสะกิดไปใช>ในการแก>ไขป–ญหาเรDงดDวนที่ต>องอาศัยความรDวมมือจากภาคประชาชน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให>เกิดผลลัพธ;ที่เป.นไปตามเปEาประสงค;ของภาครัฐ อาทิ การสะกิดให>เกิด
พฤติกรรมการปEองกันตนเองในสถานการณ;การแพรDระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือการกระตุ>นการออมและการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป.นต>น
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