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1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค(ของโครงการโดยย
อ  

ความรู�ความเข�าใจในพฤติกรรมมนุษย8 (Behavioral Insights: BI) เปTนกลไกสําคัญในการทําให�นโยบายของ
รัฐบรรลุผลสําเร็จ ตามรายงานของ OECD (2017) การกําหนดนโยบายอยEางเข�าใจในแนวทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสามารถชEวยสEงเสริมการแขEงขันของเศรษฐกิจได� ซ่ึงการประยุกต8ใช� BI ยังชEวยให�ออกแบบนโยบายสาธารณะ
มีประสิทธิผลมากข้ึนและเสียคEาใช�จEายน�อยลง การศึกษาตEางๆ แสดงให�เห็นตรงกันวEา การประยุกต8ใช� BI ใน                    
การกําหนดนโยบายสามารถสร�างแรงจูงใจเชิงบวกให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการตัดสินใจทั้งในระดับกลุEม
และระดับบุคคล ดังนั้น BI จึงเปTนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพมหาศาลสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนซ่ึง
ชEวยให�นโยบายสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค8 

ความรู�ความเข�าใจเร่ือง BI สามารถนําไปประยุกต8ใช�ได�อยEางหลากหลาย ในหนังสือ Why Behavioral 
Insights Matter in Public Policy (2022) ของ APO ได�ยกตัวอยEางการประยุกต8ใช� BI ในการอนุญาตให�ผู�รับเหมายื่น
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางออนไลน8 ซ่ึงสEงผลให�ใช�เวลาดําเนินการสั้นลง ลดต�นทุนการทําธุรกรรม และปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการของภาครัฐ รวมถึงตัวอยEางในการใช� BI ในระบบการชําระเงินแบบไมEใช�เงินสด
สําหรับบริการภาครัฐ ซ่ึงสEงผลให�ผู�เสียภาษีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มข้ึน และการใช� BI ในการสร�างการมีสEวนรEวม
ของผู�ปกครองในโครงการด�านสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อลดอัตราโรคอ�วนในเด็ก ซ่ึงในปgจจุบันประเทศ
สมาชิก APO ที่นํา BI มาใช�ในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ได�แกE ญี่ปุhน มาเลเซีย และสิงคโปร8  

 

1.2  เน้ือหา/องค(ความรู	ที่ได	จากกิจกรรมต
างๆ พร	อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย
างประเด็นที่
สามารถนํามาปรับใช	ในองค(กรหรือประเทศไทย ได	แก
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Session 1:  Behavioral Public Administration and Governance โดย Prof. David Oliver Kasdan 

ในหลายทศวรรษที่ผEานมา BI ได�รับการยอมรับในรัฐบาลประเทศตEางๆ เพิ่มข้ึนอยEางตEอเนื่อง องค8ความรู�
ตE า งๆ  เ ก่ี ย ว กั บ  BIs เชE น  Choice Architecture แ ล ะ  Nudging ถู ก นํ า ม า ส ร� า ง เปT น  Behavioral Public 
Administration (BPA) ที่ชEวยการปรับปรุงการกํากับดูแลของภาครัฐ ให�มีประสิทธิภาพและลดการใช�งบประมาณลง  

โดยทั่วไปการกํากับดูแลของภาครัฐมีวัตถุประสงค8เพื่อตอบสนองความต�องการและแก�ปgญหาที่ภาคเอกชนไมE
สามารถดําเนินการได� ซ่ึงความยุติธรรม ความปลอดภัย และสวัสดิการเปTนหัวใจหลักในการกํากับดูแลของภาครัฐ              
ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจะต�องให�ความสําคัญแกEเร่ืองความโปรEงใส ความรับผิดชอบ และความเปTนกลาง ด�วยเชEนกัน 

อยEางไรก็ตาม การศึกษาตEางๆ ชี้ให�เห็นตรงกันวEา สมองของมนุษย8ทํางานแบบมี Bias และสEงผลตEอ
ความสามารถในการตัดสินใจของบุคคล ทําให�แตEละบุคคลมีวิธีคิดและการตัดสินใจที่แตกตEางกัน และมนุษย8ทุกคน
ไมEได�ใช�เหตุผลตลอดเวลาและไมEได�ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป  

ดังนั้น BPA จึงเปTนการกํากับดูแลประชาชนใน 2 ด�าน นั่นคือ Internalities: การชEวยเหลือประชาชนจากการ
เลือกที่สEงผลเสียตEอตนเอง และ Externalities: การชEวยเหลือประชาชนจากการเลือกที่มีผลกระทบด�านลบตEอผู�อ่ืน ซ่ึง
การใช� BPA ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ได�แกE 

1. ค�นหาหรือระบุการปฏิบัติตามนโยบายหรือประสิทธิผลของนโยบายไมEเปTนไปตามความคาดหวัง 

2. ตรวจสอบวEา การเลือกหรือพฤติกรรมของประชาชนมี Bias หรือไมE 

3. ตัดสินใจ โดยพิจารณาข�อโต�แย�งทางจริยธรรม กฎระเบียบ และการเมือง เพื่อสร�างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  

4. ทําการวิจัย เพื่อติดตามการดําเนินการตามนโยบาย (Policy Cycle)  

 

กุญแจสูEการใช� BPA อยEางมีประสิทธิภาพ คือ การเข�าใจอยEางชัดเจนวEาผลลัพธ8ที่ประสบความสําเร็จคืออะไร 
เชEน กลุEมเปmาหมายคือบุคคลหรือสังคม ต�องการสร�างการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรหรือแคEในระยะสั้น และหากนโยบายที่
ออกแบบนั้นสามารถปรับปรุงผลผลิต (Outputs) แตEปรับปรุงตEอผลลัพธ8 (Outcomes) ได�เพียงเล็กน�อยเทEานั้น                 
จะยอมรับผลที่เกิดข้ึนได�หรือไมE เปTนต�น เนื่องจากการวัดความสําเร็จของนโยบายสาธารณะโดยสEวนใหญEจะต�องวัดที่
ผลลัพธ8 (Outcomes) ในระยะยาว ไมEใชEผลผลิต (Outputs) และบางคร้ังนโยบายของรัฐก็สามารถล�มเหลวได�จาก              
การออกแบบที่ผิดพลาดหรือการที่ประชาชนไมEต�องการปฏิบัติตามนโยบายดังกลEาว 

 

Session 2:  Behavioral Science Applied to Public Policy โดย Dr. Chiara Varazzan 

ความรู�ความเข�าใจในพฤติกรรมมนุษย8 (BI) เปTนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร8และมีการทดสอบเพื่อการนํา
ผลลัพธ8ในเชิงประจักษ8มาปรับปรุงการออกแบบนโยบายสาธารณะให�ดีข้ึน ซ่ึง OECD ให�ความสําคัญและผลักดัน               
การทํา Behavioral Science เปTนอยEางมาก โดยกําหนดภารกิจไว� 3 ด�าน ดังนี้   

1. Convene ตั้งแตEปn 2014 OECD สEงเสริมให�เกิด Global Network ระหวEางผู�เชี่ยวชาญด�าน Behavioral 
Science เพื่อนํามาสูEการใช�ออกแบบนโยบายสาธารณะ โดยดําเนินการจัดการแลกเปลี่ยนองค8ความรู� การประชุมและ
สัมมนาตEางๆ การเรียนรู�ระหวEางกลุEมผู�เชี่ยวชาญ (Expert Peer Learning) Rapid BI Evidence Reviews และการ
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วิเคราะห8เปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศตEางๆ (International Comparative Analyses of Best Practices) 
และตั้งแตE 2021 OECD ได�เร่ิม BI Network อยEางเปTนทางการ มีผู�เชี่ยวชาญกวEา 150 คน จาก 42 ประเทศ และมี
การสEงเสริมให�เกิด BI Unit รวมถึง Behavioral Science Community ทั่วโลก  

 

ภาพที่ 1 กิจกรรมหลักของ Behavioral Science Community 

 

 

2. Advise OECD ให�คําปรึกษาแกEรัฐบาลในการนํา Behavioral Science มาประยุกต8ใช�กับความท�าทาย
ด�านนโยบาย ทั้งภายในประเทศและระดับโลก โดยดําเนินการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห8วินิจฉัย                        
การประเมินผลกระทบและการขยายผล การให�คําแนะนําด�านนโยบาย และการศึกษาขนาดใหญEระหวEางประเทศ ใน
ประเด็นตEางๆ อาทิ การใช�พลังงาน อาชีพและทักษะ สุขภาพจิต ความคลEองตัว การฉีดวัคซีน และข�อมูลที่ไมEถูกต�อง 
(Misinformation) 

ตัวอยEางในเร่ืองการแพรEกระจายของข�อมูลที่ไมEถูกต�อง OECD ได�รEวมมือกับผู�เชี่ยวชาญในแคนาดาและทีม BI 
ของฝร่ังเศส เพื่อหาแนวทางในการตอบสนองของรัฐบาลตEอการแพรEกระจายข�อมูล COVID-19 ที่ไมEถูกต�อง ซ่ึงผล
การศึกษาแสดงให�เห็นวEา คนแชร8 Fake News ถึงแม�จะทราบดีวEาเปTนขEาวปลอมแก็ตาม ซ่ึงการแทรกแซง 
(Interventions) ที่งEายและรวดเร็วสามารถเปลี่ยนการตั้งใจที่จะแชร8ขEาวปลอมทางออนไลน8ได� นอกจากนี้ การสร�าง 
Social Media Literacy เพื่อทําให�ประชาชนมีความสามารถในการจัดการข�อมูลที่ไมEถูกต�องมากข้ึนยังมีประสิทธิผลใน
ประชาชนบางกลุEมด�วย ซ่ึงในการจัดการกับการแพรEกระจายของข�อมูลที่ไมEถูกต�อง ภาครัฐตEางๆ สามารถทดสอบ              
การแทรกแซงในบริบทของตนเอง โดยความรู�ความเข�าใจ วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ไมEเหมือนกันจะ
สEงผลให�ผลลัพธ8 (Outcomes) ที่ได�มีความแตกตEางกัน  
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ภาพที่ 2 การทดลองเร่ืองการแพร
กระจายข	อมูลที่ไม
ถูกต	อง 

 
 

3. Enable OECD พัฒนาเคร่ืองมือและหลักสูตรฝyกอบรมเพื่อสEงเสริมการประยุกต8ใช�และการบูรณาการ 

Behavioral Science ในการออกแบบนโยบายสาธารณะ โดยดําเนินการสร�าง Capacity building BI frameworks   
หลักสูตรการฝyกอบรม BI และวิธีการประเมินผล แนวปฏิบัติและชุดเคร่ืองมือ แนวปฏิบัติด�านจริยธรรม และการ
สนับสนุนการจัดตั้ง BI functions  

 

ภาพที่ 3 Website ในการส
งเสริมองค(ความรู	และการประยุกต(ใช	 BI ของ OECD 
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Session 3:  Setting BI Standards in the Public Sector โดย Prof. Dr. Kathrin Loer 

การกําหนดมาตรฐาน BI ในภาครัฐ จะต�องมีความเข�าใจเก่ียวกับ Behavioral Insights โดยใช�มุมมอง 
Political Science ในเร่ืองดังตEอไปนี้ 

 Political Science ในมุมมอง Political Science การกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ = การชนะ
เลือกตั้ง 

 Administrative Science ใน มุ ม ม อ ง  Political Science ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร บ ริ ห า ร  =                      
การควบคุม การได�รับการยอมรับ การทําให�ถูกต�องตามกฎหมาย 

 Behavioral Science ใน มุ ม ม อ ง  Political Science ก า ร ค ว บ คุ ม / จั ด ก า ร พ ฤ ติ ก ร ร ม  =                     
การกําหนดเปmาหมายและพฤติกรรมที่สอดคล�องกัน 

 Law ในมุมมอง Political Science การบังคับใช�กฎหมาย = การได�รับการยอมรับและความชอบธรรม
ของระบบกฎหมาย 

 Social Sciences ในมุมมอง Political Science ความยุติธรรมทางสังคม = สังคมที่สงบสุข 

 

หลังจากนั้น จึงทําความเข�าใจและเลือกเคร่ืองมือทางนโยบาย (Policy Instruments) ที่เหมาะสม เพื่อ
ออกแบบตัวเลือก (Choice Architecture) ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล/กลุEมประชาชนให�เปTนไปในแนวทาง
ที่คาดหวัง  

 

ภาพที่ 4 เคร่ืองมือทางนโยบาย (Policy Instruments) 
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ตัวอย
างในการใช	 BI-tools กับผู	บริโภค 

 Simplification ใช�สัญลักษณ8ที่เข�าใจได�งEายในการแสดงความหมาย เชEน สัญลักษณ8แสดงระดับภาวะ
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ8อาหาร  

 Expected Errors คาดการณ8ถึงความเสี่ยงที่อาจทําให�เกิดความผิดพลาดลEวงหน�า เชEน ตู� ATM ถูก
ออกแบบลําดับในการหยิบการ8ดและเงิน เพื่อปmองกันการลืม   

 Displaying Social Trust การแสดงความนEาเชื่อถือ/การยอมรับจากสังคม เชEน การแสดงสัญลักษณ8 
Traveler’s Choice ของ Tripadvispr  

 (Price) anchoring การออกแบบราคาที่แตกตEางกัน เนื่องจาก ปกติผู�บริโภคจะไมEเลือกสินค�าที่ราคา
แพงหรือถูกสุด แตEเลือกที่ราคาตรงกลาง 

 Feedback การแสดงผลสํารวจหรือ Feedback จากผู�บริโภค  

 Warnings or graphics ปmายเตือนตEางๆ  

 Social Norms สร�างบรรทัดฐานสังคม เชEน ขอความรEวมมือประหยัดน้ําเพื่อรักษาทรัพยากรโลก 

 

กําหนดมาตรฐานภาครัฐ การดําเนินการของภาครัฐสEงผลกระทบตEอชีวิตความเปTนอยูEของประชาชนเปTน
จํานวนมาก ดังนั้น ในการใช� BI สําหรับภาครัฐ จะต�องพิจารณาในประเด็นตEอไปนี้  

C: Coherence ความสอดคล�องกันระหวEางเปmาหมายและเคร่ืองมือที่ใช� เพื่อสร�างผลประโยชน8แกEสาธารณะ
และได�รับการเห็นชอบอยEางถูกต�องตามกฎหมาย 

S: Sound Scientific Basis พื้นฐานทางวิทยาศาสตร8ที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ8 โดยอาจใช� BI Unit / BI 
Expert ภายใน หรือที่ปรึกษาจากภายนอก 

E: Established Routines for Knowledge Transfer กําหนดชEวงเวลาในการถEายทอดความรู� 

E: Evaluation and Re-Defining การประเมินและปรับปรุง 

T: Transparency ความโปรEงใส โดยข้ึนอยูEกับเคร่ืองมือที่เลือกใช� 
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ภาพที่ 5 ตัวอย
างการประเมินตามหลักเกณฑ( CSETE 

 

 

ทิศทางในอนาคต 

ความรู�ในเร่ือง BI กEอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบและบริหารนโยบายสาธารณะในชEวงทศวรรษที่
ผEานมา อยEางไรก็ตาม การใช�ประโยชน8จาก BI ในการกําหนดนโยบาย ยังคงต�องการการพัฒนาแนวคิด ระเบียบวิธี
เพิ่มเติม และหลักฐานเชิงประจักษ8ที่ชัดเจน ซ่ึงการวิจัยเก่ียวกับ BI ในนโยบายสาธารณะแสดงให�เห็นวEา นโยบาย
ระดับมหภาคและระดับกลางสEงผลกระทบตEอพฤติกรรมของบุคคลในระดับปgกเจกบุคคล และกEอให�เกิดผลลัพธ8ทาง
สังคมในระดับมหภาค ดังนั้น จะต�องสามารถก�าวข�ามพฤติกรรมสEวนบุคคล โดยความต�องการแบบจําลองพฤติกรรมที่
ขยายระดับในการออกแบบและบริหารนโยบายมีแนวโน�มเพิ่มมากข้ึน 

 

Session 4:  BI Application in the Public Sector: Development of the National BI Guidelines in 
Malaysia โดย Mr. Mohammad Abdul Hamid 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 ของมาเลเซีย (2021 – 2025) ได�กําหนดให�นําแนวทาง 
BI มาใช�เปTนเคร่ืองมือเพื่อยกระดับการบริการของรัฐบาลให�แกEประชาชน โดยมีการนํา BI มาใช�ในการออกแบบและ
การดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อเปTนแนวทางให�แกEประชาชนให�มีการตัดสินใจที่ดีข้ึน ซ่ึง Malaysia Productivity 
Corporation (MPC) เปTนผู�เสนอให�เกิดการนํา BI มาการประยุกต8ใช�ในภาครัฐและเขียนลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหEงชาติ 

มาเลเซียได�พัฒนากรอบแนวคิด BI มาตั้งแตEปn 2020 โดยใช�ชื่อวEา PRIME Framework ซ่ึง MPC มีบทบาท
ในดําเนินการหลายด�าน อาทิ การฝyกอบรมการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปTนในการทํางานด�าน BI การพัฒนา National BI 
Guideline การรEวมมือกับกระทรวง หนEวยงานรัฐ และหนEวยงานท�องถ่ินเพื่อจัดทํากรณี ศึกษา BI การจัดตั้ ง 
Behavioral Insights Governing Committee and Technical Working Group รวมถึงการจัดประชุมระดับชาติ 
เพื่อสEงเสริมและพัฒนาองค8ความรู�และสมรรถนะของบุคลากรให�มีความพร�อมสําหรับการทํา BI 
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ภาพที่ 6 PRIME Framework ของมาเลเซีย 

 

Purpose กําหนดวัตถุประสงค8ของนโยบายและกลุEมเปmาหมาย เพื่อระบุประเด็นด�านพฤติกรรมที่สําคัญ โดย 
ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ 1. ระบุประเด็น/ปgญหา 2. พัฒนา Problem Statement 3. กําหนดกลุEมเปmาหมายและ
ผลลัพธ8เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได� (Measurable Behavioural Outcomes : MBO) และ  4. พัฒนาขอบเขต
งานและกําหนดการในการดําเนินโครงการ  

Review ทบทวนความแตกตEางระหวEางพฤติกรรมและบริบท 

Intervention ออกแบบเคร่ืองมือหรือการแทรกแซง (Intervention) โดยเลือกใช�กลยุทธ8ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อบรรลุผลลัพธ8ที่ต�องการ ซ่ึง Intervention ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ 1. ออกแบบ Behavioral 
Interventions 2. กําหนด Outcomes สําหรับการวัดผลและวิธีการที่ใช�ในการวัดผล 3. กําหนดผู�มีสEวนรEวมใน                  
การแทรกแซงพฤติกรรม 4. ดําเนินการแทรกแซงพฤติกรรม 

Measure วัดผลลัพธ8เพื่อติดตามประสิทธิผลของการแทรกแซงและแสดงหลักฐานวEา นโยบายที่ออกแบบ
สามารถนําไปสูEการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

Expand เผยแพรEผลการทดลองสูEสาธารณะ 

 

Session 5:  Development of BI Frameworks in Forging Policy Ecosystems โดย Prof. Dr. Kathrin 
Loer 

การกําหนดนโยบายเกิดจากภาครัฐต�องการหาแนวทางการแก�ไขปgญหาตEางๆ เชEน ปgญหาเชิงสังคม ปgญหาเชิง
เศรษฐกิจ และ/หรือ มีการดําเนินการเพื่อแสดงความแข็งแกรEงของรัฐ เชEน การออกกฎระเบียบ อยEางไรก็ตาม                 
ด�วยเหตุผลทางอุดมคติ ภาครัฐจึงต�องใช�เคร่ืองมือบีบบังคับให�น�อยที่สุด โดยเพิ่มระดับของการบีบบังคับเทEาที่จําเปTน 
เพื่อเอาชนะแรงตEอต�านจากสังคมและบรรลุเปmาหมาย จึงนํามาสูEการใช�เคร่ืองมือทางนโยบาย (Policy Instruments) 
ในการสร�างทางเลือกให�แกEประชาชน (ภาพที่ 4) 
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ความท	าทายในการกําหนดนโยบาย  

 การมีเคร่ืองมือที่หลากหลาย ซ่ึงแตEละเคร่ืองมือมีระดับของการบีบบังคับแตกตEางกัน ทําให�เกิดปgญหาใน
ด�านความเหมาะสมในการเลือกใช�  

 ประชาชนมีพฤติกรรมที่หลากหลาย ทําให�เกิดการไมEปฏิบัติตามข�อกําหนด 

 รูปแบบของการตัดสินใจ ประชาชนและความสนใจ สถาบัน อิทธิพลภายนอกล�วนสEงผลตEอการตัดสินใจ 

 ความซับซ	อนของปoญหา ปgญหาด�านทรัพยากร เชEน ความเชี่ยวชาญ  

 

กลไกของเคร่ืองมือทางนโยบาย 

การเลือกใช�เคร่ืองมือทางนโยบาย (Policy Instruments) ที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบตัวเลือก (Choice 
Architecture) ได�เปลี่ยนแปลงมุมมองจากแนวคิดเดิมที่มองวEา ประชาชนมีเพียงรูปแบบเดียวเทEานั้น มาเปTนแนวคิดที่
มองวEา ประชาชนมีความหลากหลายและแตกตEางกัน ซ่ึงอาจทําให�ประชาชนเลือกที่จะไมEปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ปฏิบัติตนตรงกันข�ามกับความคาดหวังของภาครัฐได� โดยลักษณะพฤติกรรมที่ ไมEปฏิบัติตามนโยบาย (non-
compliance) สามารถแบEงเปTน  

 พฤติกรรมทางตรง ละเมิดกฎหมาย  พฤติกรรมทางอ	อม ไมEปฏิบัติตามคําแนะนําของรัฐ   

 พฤติกรรมเชิงรุก เชEน ขับรถเร็วกวEากฎหมายกําหนด พฤติกรรมเชิงรับ เชEน ให�ลูกเรียนแบบ Home 
School เพื่อปฏิเสธที่จะใช�บริการของรัฐ 

 

ภาพที่ 7 แนวคิดเร่ืองประชาชนมีความหลากหลายและแตกต
างกัน 
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ดังนั้น การจัดการกับพฤติกรรมที่ไมEสอดคล�องกับความคาดหวังของรัฐ จึงต�องใช�เคร่ืองมือที่หลากหลายและ
การผสมผสานกัน เพื่อสร�างให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง อยEางไรก็ตาม มีปgจจัยจํานวนมากที่มี
อิทธิพลตEอพฤติกรรมที่ไมEดีของประชาชน ซ่ึงภาครัฐจําเปTนต�องวางแนวทางเพื่อรองรับสถานการณ8ที่ประชาชนไมE
ปฏิบัติตามข�อกําหนดไว�ลEวงหน�าอยEางเปTนระบบ 

ลักษณะของ Policy Ecosystems  

ประกอบด�วย โอกาสทางการเมือง ความรู�สึกที่ต�องการพึ่งพา ผลประโยชน8ของผู�มีสEวนได�สEวนเสีย เหตุบังเอิญ
ที่ เกิดข้ึนพร�อมกัน (Coincidence) การเรียนรู�นโยบาย / การลุกลาม (Contagion Effects) ความคาดหวังตEอ
ประชาชน การวิเคราะห8พฤติกรรมของประชาชน/กลุEมเปmาหมายอยEางเปTนระบบ ดังนั้น แนวทางการจัดการกลไกและ
บูรณาการระบบนิเวศของนโยบายจึงปรับเปลี่ยนสูEรูปแบบที่มีความคลEองตัวและเปTน Dynamic มากข้ึน   

 

ภาพที่ 8 Political Process Inherent Dynamics Approach (PIDA)   
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Session 6:  Building Public-sector Capacity for BI โดย Dr. Ida binti Md Yasin 

การพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐมีความสําคัญเปTนอยEางมาก การตัดสินใจใดๆ ของรัฐจะเปTน                     
แรงขับเคลื่อนโครงการและนโยบายตEางๆ และมีผลกระทบอยEางมากตEอชีวิตความเปTนอยูEของประชาชน โดยทั่วไป                 
การตัดสินใจในภาครัฐประกอบด�วย 3 ระดับ ดังนี้  

 

ภาพที่ 9 รูปแบบและระดับการตัดสินใจ 

 

 

ในการพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐให�ประสบความสําเร็จ ต�องประกอบด�วย 3 สEวน  

1. การวางแผนสําหรับระยะยาว (Commit for the long term) การทํา BI เปTนการดําเนินการในระยะ
ยาว ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถต�องเปTนการวางแผนงานและทรัพยากรเพื่อรองรับการดําเนินการทั้งปgจจุบัน
และอนาคต ทั้งการออกแบบการพัฒนาทักษะ หลักสูตรการฝyกอบรมและการสอนงาน งบประมาณ รวมถึง                            
การออกแบบและการสEงมอบ 

2. การร
วมมือกับผู	มีส
วนได	ส
วนเสีย (Co-create Solutions with Stakeholders) รEวมมือกับองค8กร
อ่ืนในแตEละอุตสาหกรรม ออกแบบกลยุทธ8โดยอิงตามบริบทและสถานที่ โดยเน�นการสร�างการมีสEวนรEวมของผู�มีสEวนได�
สEวนเสีย ซ่ึงปgจจัยที่จะทําให�ความรEวมมือประสบความสําเร็จ นั่นคือ การสื่อสาร 

3. สมรรถนะทางเทคนิคและการปรับตัว (Technical and Adaptive Competency) สมรรถนะทาง
เทคนิคหมายถึง ความรู�และความสามารถที่จําเปTนในการประยุกต8ใช�ข�อมูลและหลักการทางเทคนิคเฉพาะสําหรับงาน
หรือบทบาทงานด�าน BI ในขณะที�สมรรถนะในการปรับตัว เชEน ความสามารถในการทํางานรEวมกันกับผู�อ่ืน การโน�ม

น�าวผู�อ่ืน และการเปTนผู�นํารEวมกัน (Shared Leadership) ซ่ึงภาครัฐหนึ่งอาจไมEจําเปTนต�องมีสมรรถนะสูงในทั้ง 2 ด�าน 
แตEต�องมีสมรรถนะทั้ง 2 ด�านแบบผสมผสานกัน  
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Session 7:  Application of BI in Regulatory Policy โดย Mr. James Drummond 

กฎระเบียบเปTนพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งการเร่ิมต�นพฤติกรรมใหมE เชEน ความปลอดภัยของ
แรงงาน และการหยุดพฤติกรรมเดิม เชEน การปลEอยของเสียในอุตสาหกรรม อยEางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายที่
สามารถสร�างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให�ประสบความสําเร็จเปTนเร่ืองที่ทําได�ยากลําบาก ซ่ึงความรู�ในเร่ือง BI จะ
ชEวยทําให�ภาครัฐสามารถกําหนดนโยบายได�ดียิ่งข้ึน  

การประยุกช8ใช� BI ในนโยบายการกํากับดูแลสามารถทําได�หลายวิธี โดยอาจดําเนินการในระดับบุคคล บริษัท 
และรัฐบาล ซ่ึงเคร่ืองมือในการกํากับดูแลนั้นมีให�เลือกใช�เปTนจํานวนมาก ซ่ึงต�องพิจารณากลั่นกรองเคร่ืองมือและ
วิธีการที่เหมาะสมที่ทําให�แนวทางในการแก�ปgญหามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

ภาพที่ 10 การประยุกต(ใช	 BI ในการออกแบบนโยบายสาธารณะ 

 

 

ทั้งนี้ การออกแบบกฎระเบียบและการดําเนินการ สามารถปรับปรุงได�หลายวิธี ดังนี้  

1. การลดความซับซ	อนของข	อมูล (Simplification of Information) การให�ข�อมูลจํานวนมากหรือ              
การให�ทางเลือกจํานวนมากเกินไปสามารถลดคุณภาพการคิดและการตัดสินใจลงถึง 10-20% ดังนั้น การลดความ
ซับซ�อนหรือลดจํานวนทางเลือกลงจึงเปTนการสEงเสริมให�การตัดสินใจที่ดีข้ึน เชEน สัญญาและใบเรียกเก็บเงินที่มีรูปแบบ
เรียบงEายและมีข�อมูลจํานวนไมEมาก 

2. การตั้งค
าเร่ิมต	นและสร	างความสะดวก (Defaults and Convenience) การตั้งคEาเร่ิมต�นสามารถ
สEงผลตEอการตัดสินใจ เชEน เงินบําเหน็จบํานาญอัตโนมัติ การซ้ือประกันการเดินทางพร�อมตั๋วเคร่ืองบิน 

3. การสร	างความโดดเด
นและดึงดูดความสนใจ (Salience and Attention) การดึงความสนใจไปยัง
ข�อมูลหรือทางเลือกสามารถสEงผลตEอการตัดสินใจ เชEน การทําให�ข�อมูลภาษีบนบรรจุภัณฑ8โดดเดEนข้ึน การแสดงข�อมูล
การใช�งานบนใบเรียกเก็บเงิน 

4. การลดอคติและคุณภาพการตัดสินใจ (Debiasing and Decision Quality) การออกแบบกฎระเบียบ
เพื่อจัดการกับอคติของประชาชน เชEน ดอกเบี้ยทบต�น  
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ปgจจุบันการใช� BI มีการเติบโตข้ึนอยEางตEอเนื่อง ทั้งผู�ปฏิบัติงานด�าน BI และภาครัฐที่กําหนดนโยบาย จึงชEวย
กระตุ�นให�เกิดการสร�างงานวิจัย การทดลอง และองค8ความรู� สEงผลให�การใช�เคร่ืองมือ BI ได�รับเผยแพรEในวงกว�าง และ
เปTนประโยชน8ตEอการออกแบบกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ซ่ึงเดิมจุดเน�นของการทํา BI อยูEที่
ระดับบุคคล โดยมุEงเน�นที่การปรับปรุงการดําเนินของนโยบายที่ไมEเคยใช� BI มารEวมในการออกแบบ แตEแนวทางใหมE
เร่ิมให�ความสําคัญตEอการประยุกต8ใช�ในระดับองค8กรมากข้ึน โดยมุEงเน�นที่การสร�างกระบวนการกําหนดนโยบายที่
สามารถสร�างการเปลี่ยนแปลงได�ในวงกว�างอยEางเปTนระบบ 

 

Session 8:  Understanding Social Behavior to Improve Compliance in the East โดย Prof. David 
Oliver Kasdan 

ในการทํา BI นั้น บริบทมีความสําคัญเปTนอยEางมาก หรืออาจเรียกได�วEาเปTนเกือบทุกอยEางของ BI (Context 
is (almost) Everything) ซ่ึงในการออกแบบนโยบายภาครัฐจําเปTนต�องพิจารณาถึงบริบทใน 4 มิติ ได�แกE ประชาชน 
(วัฒนธรรม) สถานที่ (สิ่งแวดล�อม) การบริโภค (เศรษฐกิจ) และความคิด (การเมือง) ดังนั้น นโยบายภาครัฐที่ประสบ
ความสําเร็จที่ประเทศหนึ่งจึงไมEสามารถประยุกต8ใช�ได�กับประเทศอ่ืน เนื่องจากบริบทที่แตกตEางกัน  

ตัวอย
างความแตกต
างระหว
างสังคมตะวันออก/ตะวันตก  

 ความสนใจและการรับรู	 (Attention and Perception) 

ชาวตะวันออกสามารถมองเห็นความสัมพันธ8ระหวEางเหตุการณ8ตEางๆ ได�ดีกวEาชาวตะวันตก ในขณะที่
ชาวตะวันตกสามารถแยกวัตถุออกจากสภาพแวดล�อมได�ดีกวEา  

 การอนุมานเชิงสาเหตุ (Causal Inference) 

ชาวตะวันตกมักมองข�ามบริบทที่มีอิทธิพลตEอพฤติกรรม ในขณะที่ชาวตะวันออกมักมีอคติแหEงการมอง
ย�อนหลัง (Hindsight Bias) และทําให�เชื่อวEาตนเองรู�เร่ืองนี้มาตลอดอยูEแล�ว 

 การจัดระบบองค(ความรู	 

ทารกชาวตะวันตกเรียนรู�คํานามในอัตราที่รวดเร็วกวEาคํากริยา ในขณะที่ทารกชาวตะวันออกเรียนรู�คํากริยา
ในอัตราที่รวดเร็วกวEาคํานาม ชาวตะวันออกจัดกลุEมวัตถุและเหตุการณ8โดยพิจารณาจากความสัมพันธ8ระหวEางกัน 
ในขณะที่ชาวตะวันตกมักจัดกลุEมวัตถุและเหตุการณ8ตามหมวดหมูE 

 

รูปแบบของ Behavioral Public Administration (BPA) ประกอบด�วย 

 Libertarian Paternalism ออกเปTนระเบียบและคําแนะนํา บอกทิศทางและกระตุ�นให�ประชาชนปฏิบัติ
หรือมีพฤติกรรมในทางเลือกที่ถูกต�อง  

 Nanny State ออกเปTนกฎข�อบังคับ บอกถึงข�อห�ามและสิ่งที่ไมEสามารถปฏิบัติได� โดยมีบทลงโทษหากฝhา
ฝ�นหรือไมEปฏิบัติตาม 
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หัวใจสําคัญของการแทรกแซงทางพฤติกรรม (Behavioral Interventions) คือการระบุความแตกตEาง
ระหวEางสิ่งที่ประชาชนควรเลือกกับสิ่งที่ประชาชนมักจะเลือกจริง โดยใช�เคร่ืองมืออ่ืนๆ มาประกอบ เชEน Nudging 
Boosting Budging และ Shoving เพื่อชEวยให�ประชาชนตัดสินใจได�ดี ข้ึน การเลือกใช� BPA ในแตEละรูปแบบ
จําเปTนต�องรู�จักกลุEมเปmาหมายเปTนอยEางดีจึงจะสามารถเลือกและปรับปรุงผลลัพธ8ของ BPA ได� อาทิ ในสังคมที่มี
วัฒนธรรมแบบกลุEมนิยม (Collectivist) จะให�ความสําคัญกับบรรทัดทางสังคมมากกวEาสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบปgจเจก
นิยม (Individualism) ดังนั้น การดําเนินการตามนโยบายรEวมกับแรงกดดันทางสังคม จะสามารถโน�มน�าวพฤติกรรม
ของประชาชนได�อยEางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้ ในการออกแบบนโยบาย ปgจจัยที่ควรทํามาใช�ในการพิจารณาอีกประการ นั่นคือ ประเภทของ 
การตัดสินใจที่ประชาชนใช� โดย Dual Process Theory แสดงให�เห็นวEา มนุษย8มีวิธีการตัดสินใจ 2 วิธี คือ  

ระบบที่ 1 การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (Fast Decision Making) โดยใช�สัญชาตญาณ ความรู�สึกภายใน 
หรือวิธีคิดงEายๆ ที่ไมEต�องใช�การวิเคราะห8อยEางลึกซ้ึงมากนัก 

ระบบที่ 2 การตัดสินใจแบบช	า (Slow Decision Making) ใช�การคํานวณ วิเคราะห8 พิจารณาอยEางถ่ีถ�วน 
ซ่ึงต�องใช�สมาธิและการทํางานของสมองในระดับที่สูงข้ึน 

 

ในการออกแบบนโยบายต�องวิเคราะห8วEา ประชาชนจะใช�การตัดสินใจแบบระบบที่ 1 หรือระบบที่ 2 มากกวEา
กัน ซ่ึงหากใช�ระบบที่ 1 ประชาชนจะตอบสนองตEอการกระตุ�นเชิงโครงสร�าง (Structural Nudges) ได�ดีกวEา ในขณะที่
หากใช�ระบบที่ 2 ประชาชนจะตอบสนองตEอการกระตุ�นด�วยข�อมูล (Informational Nudges) ได�ดีกวEา 
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ส
วนที่ 2  ประโยชน(ที่ได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  

 ประโยชน(ต
อตนเอง  

เข�าใจหลักการ Behavioral Insights ในการออกแบบนโยบายภาครัฐเพื่อเปลี่ยนแปลง
ประชาชนให�มีพฤติกรรมและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต8ใช�
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค8กร รวมถึงพฤติกรรมของลูกค�าและผู�มี
สEวนได�สEวนเสียขององค8กร โดยจะต�องมีการศึกษาบริบทและกลุEมเปmาหมายจนเข�าใจจึงจะ
สามารถออกแบบเคร่ืองมือหรือการแทรกแซงให�ประสบความสําเร็จได� นอกจากนี้ สิ่งสําคัญใน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต�องมีการกําหนดตัววัดผลลัพธ8และขอบเขตของพฤติกรรม
ที่พึงประสงค8และวิธีการวัดผลไว�ลEวงหน�า เพื่อให�สามารถติดตามและประเมินผลความสําเร็จได� 

 ประโยชน(ต
อหน
วยงานต	นสังกัด  

นํ าองค8ความรู�ที่ ได� รับมาป รับป รุงเค ร่ืองมือและกระบวนการในการทํ า Employee 
Engagement และ Customer Engagement ในการออกแบบเคร่ืองมือที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรและลูกค�าให�สอดคล�องกับทิศทางขององค8กร รวมถึงให�ข�อเสนอแนะแกE
ลูกค�าที่เปTนหนEวยงานภาครัฐในการออกแบบนโยบายตEางๆ ให�มีประสิทธิภาพและผลลัพธ8ที่ดี
ยิ่งข้ึน  

 ประโยชน(ต
อสายงาน  

เผยแพรEองค8ความรู�ให�แกEสายงาน เพื่อสร�างความตระหนักถึงความสําคัญและสEงมอบความรู�
เก่ียวกับ Behavioral Insights เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุงกระบวนการทํางานของสาย
งานและหนEวยงานต�นสังกัด 

 กิจกรรมการขยายผลที่ได	ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท	ายของ
โครงการ  

แบEงปgนองค8ความรู�และประโยชน8ที่ได�รับให�แกEผู�บริหารและพนักงานในองค8กร ผEานการประชุม
ภายในองค8กร 

_______________________________________ 


