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บทคััดย่่อ 

  เน่�องจิาก้ปริะเทศิไทยปริะสุบุปัญหาคนมีนำ�าหนัก้เก้ินก้ว่าเก้ณฑ์์จิำานวนมาก้ 

โดียสุาเหตุุอันดีับุหน่�งมาจิาก้ก้าริบุริิโภัคนำ�าตุาลที�มาก้เก้ินความเหมาะสุม ซึ่่�งสุ่วนหน่�ง

มาจิาก้ก้าริบุริิโภัคเคร่ิ�องด่ี�มริสุหวาน ก้าริศิ่ก้ษานี�จิ่งนำาแนวคิดีก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม 

(Nudges) โดียเฉพ็าะวิธัีก้าริตัุ�งค่าเริิ�มตุ้น (Default) และวิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) มา

ปริะยุก้ตุ์ใช้้เพ็่�อปริับุลดีพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวาน ก้าริศิ่ก้ษานี�ใช้้ก้าริเก้็บุ

ข้อมูลโดียก้าริทดีลอง (Experimental Research) โดียแบุ่งก้าริทดีลองออก้เป็น 4 ก้าริ

ทดีลองเพ็่�อทดีสุอบุสุมมตุิฐาน ซึ่่�งมีผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองทั�งสุิ�นจิำานวน 240 คน ผู้ลก้าริ

วิจัิยพ็บุว่าก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมด้ีวย วิธัีก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้น  วิธัีก้าริเตุ่อน และก้าริผู้สุม

ทั�งสุองวิธัีพ็ริ้อมก้ัน ตุ่างสุามาริถปรัิบุพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคร่ิ�องดี่�มริสุหวานให้ลดีลง
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ไดีอ้ยา่งมีนยัสุำาคญั เม่�อนำามาเปริยีบุเทยีบุก้บัุก้ลุ่มควบุคมุที�ไม่ไดีใ้ช้้วธิัใีดีเขา้มาสุะก้ดิี

พ็ฤตุกิ้ริริม ผู้ลก้าริศิก่้ษาแสุดีงใหเ้หน็ว่าวิธีัก้าริสุะก้ดิีที�ไดีผู้้ลดีทีี�สุุดีคอ่วธิัผีู้สุม ก้าริตุั�งคา่

เริิ�มตุ้น และก้าริเตุ่อน ตุามลำาดีับุ 

คัำ�สำำ�คััญ:  ทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริม, วิธัีตุั�งค่าเริิ�มตุ้น, วิธัีก้าริเตุ่อน, ก้าริบุริิโภัค

เคริ่�องดี่�มริสุหวาน
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Abstract

  Since Thailand is facing a huge number of overweight people problem. 

The main reason is a consumption of excessive sugar level which mainly from 

the consumption of sweeten beverages. This study applied nudges, especially 

default and warning techniques, to reduce the consumption of sweeten 

beverages. This study adopted an experimental research method which divided 

into 4 experiments to test hypotheses. The total number of experimental 

participants is 240 persons. The results shown that nudging by default, warning 

and a combination of both methods were able to reduce the consumption of 

sweeten beverages significantly when compared with a control group which 

did not apply any methods to provoke behaviors. The results illustrated that 

the most effective methods are the combination of both methods, followed by 

default and warning techniques respectively.

Key words :   Nudge Theory, Default, Warning, Sweeten drinks
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1. บทนำำ�

  ปริะเทศิไทยปริะสุบุกั้บุสุภัาวะผูู้้มีนำ�าหนัก้เกิ้นก้ว่าเก้ณฑ์์มาตุริฐานเพิ็�มสุูงข่�น

อย่างตุ่อเน่�องเป็นสุาเหตุุนำาไปสุู่ก้าริเป็นโริคอ้วนและเป็นปัญหาทางสุาธัาริณสุุขที�จิะ

ตุ้องไดี้ริับุก้าริควบุคุมและหาวิธัีก้าริป้องก้ันแก้้ไข จิาก้ ‘ริายงานสุุขภัาพ็คนไทยปี 2557 

ซึ่่�งจัิดีทำาโดียสุำานกั้งานคณะก้ริริมก้าริสุขุภัาพ็แห่งช้าติุ (สุช้.) สุำานกั้งานก้องทุนสุนับุสุนุน

ก้าริสุริา้งเสุริมิสุขุภัาพ็ (สุสุสุ.) และสุถาบุนัวจิิยัปริะช้าก้ริและสุงัคม มหาวทิยาลยัมหดิีล

ค้นพ็บุว่าคนไทยมีนำ�าหนัก้ตุัวเพ็ิ�มข่�นถ่ง 2 เท่าตุัว จิาก้ช้่วง 20 ปีที�ผู้่านมา เม่�อเปริียบุ

เทยีบุจิาก้ปริะเทศิในเอเชี้ยตุะวันออก้เฉียงใตุ้ดีว้ยกั้นยงัพ็บุว่าปริะเทศิไทยมีคนอว้นเกิ้น

ก้ว่าเก้ณฑ์์สุูงสุุดีเป็นอันดีับุที� 2 ริองลงมาจิาก้ปริะเทศิมาเลเซึ่ียเท่านั�น อีก้ทั�งโริคอ้วนที�

พ็บุในปริะเทศิไทยนี�เปน็ปญัหาที�เก้ดิีข่�นตุั�งแตุเ่ดีก็้เล็ก้และวยัเรีิยนไปจินถ่งผูู้ใ้หญ ่และ

ปญัหายังมแีนวโน้มเพิ็�มสุงูข่�นอยา่งตุอ่เน่�องอกี้ดีว้ย ทั�งนี�สุภัาวะนำ�าหนกั้เกิ้นและโริคอ้วน

นั�น สุ่วนหน่�งเก้ิดีจิาก้ก้าริบุริิโภัคอาหาริและเคริ่�องดี่�ม (ช้่�นฤทัย ก้าญจินจิิตุริา, 2557)  

  ปัจิจิุบุันนี�ปริะเทศิไทยมีคนเป็นโริคอ้วนถ่ง 16 ล้านคน หริ่อริาว 1 ใน 4 ของ

ปริะช้าก้ริทั�งปริะเทศิ โดียมีสุัดีสุ่วนเป็นผูู้้หญิงมาก้ก้ว่าผูู้้ช้าย  และโริคที�มัก้จิะเก้ิดีข่�น

และมาพ็ริ้อมก้ับุโริคอ้วนมาก้ที�สุุดีค่อ โริคเบุาหวาน (Diabetes) ที�จิัดีเป็น 1 ใน 5 

โริคไม่ตุดิีตุ่อที�เริ่�อริงัมาก้ที�สุดุีในปริะเทศิไทย  (ก้ริมควบุคมุโริค ก้องโริคไม่ตุดิีตุ่อ, 2561) 

สุาเหตุุหลัก้ที�ทำาให้คนไทยจิำานวนมาก้เป็นโริคเบุาหวานและโริคอ้วน ค่อ ก้าริบุริิโภัค

นำ�าตุาลในปริมิาณที�มาก้เก้นิก้ว่าความเหมาะสุมที�ร่ิางก้ายควริจิะได้ีรัิบุ สุถติุจิิาก้ Global 

Agricultural Information Network ปี 2018 โดียสุำานัก้งานก้องทุนสุนับุสุนุนก้าริสุริ้าง

เสุริิมสุุขภัาพ็ (สุสุสุ.) ริายงานสุถิตุิก้าริบุริิโภัคนำ�าตุาลของคนไทยพ็บุว่าก้าริมีบุริิโภัค

นำ�าตุาลเฉลี�ย 28.4 ช้้อนช้าตุ่อวัน สุูงก้ว่าปริิมาณองค์ก้ริอนามัยโลก้ (World Health 

Organization: WHO) แนะนำาปริิมาณที�เหมาะสุมไว้ที� 6 ช้้อนช้าตุ่อวันเหม่อนเดีิมอยู่

ถ่ง 4.7 เท่า นอก้จิาก้นี� ทัก้ษพ็ล ธัริริมริังสุี (2558) ผูู้้อำานวยก้าริสุำานัก้วิจิัยนโยบุายสุริ้าง

เสุริิมสุุขภัาพ็ (สุวน.) ให้ความเห็นว่าคนไทยบุริิโภัคนำ�าตุาลอยู่ในริะดีับุอันตุริายและยัง

คงมแีนวโนม้ที�จิะบุริโิภัคสุงูข่�นเริ่�อย และยังพ็บุว่าเก่้อบุคริ่�งของนำ�าตุาลทั�งหมดีที�บุริโิภัค

นั�นมาจิาก้เคริ่�องดี่�มเก้่อบุทั�งสุิ�น พ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวานจิ่งเป็นปัญหา

สุำาคัญที�ควริไดี้ริับุความสุนใจิและไดี้ริับุก้าริแก้้ไขอย่างจิริิงจิัง 
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  ในช้่วงไม่กี้�ปีที�ผู้่านมาทฤษฎีีก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม (Nudge Theory) นี�ไดี้ริับุ

ความนิยมในก้ลุ่มนัก้วิช้าก้าริดี้านก้าริตุลาดีเพ็่�อสุังคมและก้าริบุริิโภัคอย่างยั�งย่น โดีย

เฉพ็าะอยา่งยิ�งนำามาใช้แ้ก้้ไขปญัหาพ็ฤตุกิ้ริริมก้าริบุริิโภัคที�สุ่งผู้ลเสุยีตุอ่สุขุภัาพ็ ผูู้ว้จิิยั

จิ่งเล็งเห็นถ่งความเป็นไปได้ีในก้ารินำาทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริม มาเปลี�ยนแปลง

พ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวานของคนไทย โดียตุ้องก้าริศิ่ก้ษาว่าก้าริสุะก้ิดี

พ็ฤตุิก้ริริมจิะสุ่งผู้ลอย่างไริตุ่อพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวานของคนไทย

  ก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมนั�นสุามาริถทำาไดี้หลาก้หลายวิธัีดี้วย โดียมีรูิปแบุบุ

มาตุริฐานอยู่ 10 วิธัีดี้วยก้ัน (Sunstein, 2014) อย่างไริก็้ดีีงานวิจิัยนี�ผูู้้วิจิัยเล่อก้ใช้้

เพ็ยีง 2 วธีิัที�เหมาะสุมสุำาหริบัุบุริบิุทของก้าริเลอ่ก้เคริ่�องดี่�ม ไดีแ้ก้ ่วธิักี้าริก้ำาหนดีคา่เริิ�ม

ตุ้น (Default) และ วิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) เน่�องจิาก้ทั�ง 2 วิธัีเป็นวิธัีที�มีปริะสุิทธัิภัาพ็

ภัายใตุ้ก้าริใช้้ทรัิพ็ยาก้ริอย่างจิำาก้ัดีแตุ่สุามาริถสุ่งผู้ลที�มีปริะสิุทธัิภัาพ็สูุงได้ี (Thaler 

& Sunstein, 2009, p.16) และยังเป็น 2 วิธัีที�ไดี้ริับุก้าริยอมริับุว่าเหมาะสุมก้ับุบุริิบุท

ทางดี้านก้าริบุริิโภัคสุินค้าปริะเภัทอาหาริมาก้ที�สุุดีและเป็นที�นิยมสุูงสุุดี เน่�องจิาก้ก้าริ

ก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น สุามาริถนำามาปริะยุก้ตุ์ใช้้ออก้แบุบุสุภัาพ็แวดีล้อมก้าริตุัดีสุินใจิ

บุริิโภัคอาหาริได้ี และก้าริเตุ่อนนำามาปริะยุก้ต์ุกั้บุก้าริออก้แบุบุฉลาก้ข้อความที�จิะอยู่

ริ่วมในงานวิจิัยนี�ดี้วย

2.  วััตถุุประสำงคั์ของก�รวัิจััย่

  1.  เพ็่�อศิก่้ษาความแตุก้ตุ่างริะหวา่งก้าริตุดัีสุนิใจิของก้ลุม่ผูู้้บุริโิภัคที�ได้ีริบัุก้าริ

สุะก้ิดีดี้วยวิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) และก้ลุ่มที�ไม่ไดี้รัิบุก้าริสุะก้ิดี (Control 

Group) 

  2.  เพ็่�อศิ่ก้ษาความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้าริตัุดีสิุนใจิของก้ลุ่มผูู้้บุริิโภัคที�ไดี้ริับุ

ก้าริสุะก้ิดีดี้วยวิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) และก้ลุ่มที�ไม่ไดี้ริับุก้าริสุะก้ิดี (Control Group)

  3.  เพ็่�อเสุนอแนะแนวทางก้าริใช้้ก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม (Nudge) อาทิ ก้าริ

ก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) และก้าริเตุ่อน (Warning) เพ็่�อลดีพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัค

เคริ่�องดี่�มริสุหวาน
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3.  ขอบเขตก�รศึึกษ�

  1. งานวจิิยัช้ิ�นนี�ใช้ก้้าริทดีลองในก้าริศิก่้ษาเพ็่�อเก้บ็ุขอ้มลูและนำามาวิเคริาะห์

สุมมตุิฐานในทางสุถิตุิ โดียเล่อก้ใช้้วิธัีก้าริตัุ�งค่าเริิ�มตุ้น (Default) และวิธัีก้าริเตุ่อน 

(Warning) เท่านั�น ทั�งนี�ดี้วยริูปแบุบุของแนวคิดีทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมนั�นมีหลัก้

สุำาคัญ คอ่มุง่เนน้ก้าริศิก่้ษาก้าริตัุดีสิุนใจิเฉพ็าะหนา้ ที�ผู้า่นขบุวนก้าริสุะก้ดิีโดียวธิัตีุา่ง ๆ  

ดีงันั�นในงานวิจิยันี�จิง่ไม่ไดีด้ีกู้าริศิก่้ษาในริะยะยาวหริอ่ผู้ลตุ่อเน่�องของก้าริปริบัุเปลี�ยน

พ็ฤตุิก้ริริมก้าริริับุปริะทานเคริ่�องดี่�มริสุหวาน

  2. ในงานวิจิัยนี�ศิ่ก้ษาเฉพ็าะผู้ลลัพ็ธ์ัที�ไดี้จิาก้ขบุวนก้าริทดีสุอบุโดียวิธัีก้าริ

สุะก้ิดีเท่านั�น ไม่ไดี้ริวมถ่งปัจิจิัยอ่�น ๆ

  3. เน่�องจิาก้งานวิจิัยช้ิ�นนี�ทำาโดียวิธัีก้าริทดีลองเพ็่�อก้าริควบุคุมก้ลุ่มก้าริ

ทดีลองให้มคีณุสุมบัุตุใิก้ล้เคยีงกั้น (Homogeneity) ก้าริสุุม่ผูู้้เขา้ทดีลองจิง่จิำาก้ดัีเฉพ็าะ 

ก้ลุ่มนัก้ศิ่ก้ษาช้ั�นปีที� 2 - ช้ั�นปีที� 4 เท่านั�นก้ล่าวค่อ ตุ้องก้าริให้ก้ลุ่มผูู้้เข้าริ่วมทดีลอง มี

ภัมูหิลังทางด้ีานปริะสุบุก้าริณ์ช้วีติุในจิำานวนที�ใก้ล้เคียงกั้น ศิก่้ษาอยู่ในสุภัาพ็แวดีล้อม

เดีียวกั้นมาในริะยะหน่�ง และมีขีดีความริู้ที�เพิ็�มมาก้ข่�นในลัก้ษณะใก้ล้ก้ัน เป็นตุ้น         

เพ็่�อลดีอิทธัิพ็ลอ่�นๆ จิาก้ปริะสุบุก้าริณ์สุ่วนตุัวของก้ลุ่มทดีลอง

4.  ก�รทบทวันำวัรรณกรรม

  ทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริม (Nudge Theory)

  ทฤษฎีกี้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม (Nudge Theory) เป็นหน่�งในแนวคิดีทฤษฎีทีี�คดิีคน้

โดีย Richard H. Thaler เจ้ิาของริางวัลโนเบุลสุาขาเศิริษฐศิาสุตุร์ิปริะจิำาป ี2017 ซึ่่�งเป็น

ศิาสุตุริาจิาริย์ดี้านพ็ฤตุิก้ริริมศิาสุตุริ์และเศิริษฐศิาสุตุริ์ ช้าวอเมริิก้ัน และไดี้มีหนังสุ่อที�

ช้่�อ Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness เขยีนโดีย 

Thaler และ Sunstein (2008) ก้ล่าวว่า ทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมเป็นสุ่วนหน่�งของ

เศิริษฐศิาสุตุริ์เช้ิงพ็ฤตุิก้ริริม (Behavioral Economics) แตุ่ทฤษฎีีแยก้แตุก้ตุ่างออก้ไป 

โดียเป็นทฤษฎีีที�เน้นก้าริเข้าถ่งพ็ฤตุิก้ริริมคนผู้่านก้าริจิัดีสุริริออก้แบุบุ สุภัาพ็แวดีล้อม 

(Environment)  สุถานก้าริณ์ (Situations) และทางเล่อก้ (Choices) ซึ่่�งทั�งหมดีนี�

เริียก้ว่า เป็นก้าริออก้แบุบุตุัวเล่อก้ (Choice Architecture) ซึ่่�งเป็นแนวทางที�สุามาริถ

ทำาให้คนเปลี�ยนแปลงพ็ฤตุิก้ริริมก้าริเล่อก้ก้ริะทำาแตุ่ละอย่างให้เป็นไปตุามแนวทางที�

คาดีหวงั ผู้า่นก้าริใช้วิ้ธักี้าริหริอ่ปจัิจิยัเลก็้น้อยในก้าริช้กั้จิงูใหผูู้้ค้นมกี้าริตุดัีสุนิใจิที�ดีแีละ
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มปีริะสุทิธิัภัาพ็มาก้ข่�นไดี ้ซึ่่�งผูู้เ้ลอ่ก้นั�นยงัคงมอีสิุริะเสุริใีนก้าริเล่อก้สุิ�งตุา่ง ๆ  ตุามความ

ช้อบุสุ่วนตุัว (Personal Best Interest) อย่างเตุ็มที� ปริาศิจิาก้ก้าริบุังคับุหริ่อจิำาก้ัดีทาง

เล่อก้ให้ แตุ่เป็นเพ็ียงก้าริปริับุเปลี�ยนสุภัาพ็แวดีล้อมของก้าริเล่อก้ให้มีปริะสุิทธัิภัาพ็

มาก้ข่�นเพ่็�อนำาไปสูุ่ก้าริเล่อก้ตัุวเล่อก้ที�พ่็งปริะสุงค์เท่านั�น เปรีิยบุเสุม่อนก้าริเป็น ‘ตัุวช่้วย’ 

ช้ี�นำาก้าริตัุดีสิุนใจิ (Decision Making) ก้าริก้ริะทำาสิุ�งตุา่ง ๆ  อยา่งไม่ริูตัุ้ว ซึ่่�งคำาวา่ Nudge 

ในที�นี�ผูู้้วิจิัยขอแปลว่า เป็นก้าริสุะก้ิดี หริ่อ ก้ริะทุ้ง เพ็่�อเริียก้ริ้องความสุนใจิจิาก้สุิ�ง ๆ 

หน่�ง (Thaler และ Sunstein, 2008) ก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมคนสุามาริถก้ริะทำาไดี้ทั�งก้ับุ

ปัจิเจิก้บุุคคลตุลอดีจินในสุังคมขนาดีใหญ่เพ็่�อก้าริแก้้ไขปัญหา โดียบุุคคลที�จิะทำาก้าริ

สุะก้ดิีพ็ฤตุกิ้ริริมไดีน้ั�นสุามาริถเปน็ใคริก้ไ็ดี ้โดียจิะเริยีก้ผูู้ท้ี�ทำาก้าริสุะก้ดิีวา่ ‘นกั้ออก้แบุบุ

ทางเล่อก้ (Choice Architect)’ เริิ�มตุั�งแตุ่ “นายจิ้างที�ตุ้องก้าริจิะช้่วยให้พ็นัก้งานเล่อก้

แผู้นก้าริออมเงินของตุัวเองให้ดีีข่�นไดี้ หริ่อแม้แตุ่เป็นคุณป้าริ้านข้าวที�จิะช้่วยให้ลูก้ค้า

เล่อก้ทานอาหาริที�ดีีตุ่อสุุขภัาพ็” (Chutika Udomsinn, 2018) ทั�งนี�`สุะท้อนให้เห็นไดี้

วา่ ทฤษฎีีก้าริสุะก้ดิีพ็ฤตุกิ้ริริม (Nudge Theory) อยู่บุนพ่็�นฐานความคดิีเพ็่�อแก้้ไขและ

ตุอบุสุนองตุอ่คนทกุ้คนภัายในสุงัคมอยา่งแทจ้ิริงิ ทั�งนี�จิะตุอ้งตุั�งอยู่บุนหลกั้จิริยิธัริริมใน

ก้าริวจิิยัแบุบุก้วา้ง ๆ  อยู ่3 ปริะก้าริ ดีงันี� ปริะก้าริแริก้ ก้าริจิะสุะก้ดิีแตุล่ะครัิ�งจิะตุอ้งทำา

อยา่งโปริง่ใสุไมช่้ี�นำาในทางที�ผู้ดิี (Misleading) ปริะก้าริที�สุอง ก้าริจิะถอนตุวั (Opt-Out) 

จิาก้ก้าริสุะก้ิดีนั�น ๆ สุามาริถทำาไดี้โดียง่าย และ ปริะก้าริสุุดีท้าย จิะตุ้องมีเหตุุผู้ลที�ดีี

ที�สุนับุสุนุนว่าก้าริปริับุเปลี�ยนพ็ฤตุิก้ริริมหริ่อก้าริเล่อก้นั�น ๆ ทำาไปเพ็่�อสุู่สุิ�งที�ดีีก้ว่าเดีิม 

(พ็งศิ์พ็ิช้ญ์ พ็ิณสุาย, 2017) 

  จิาก้งานของ Cass R. Sunstein (2014) สุามาริถบุอก้ได้ีว่า ก้าริสุะกิ้ดีไม่มีรูิปแบุบุ

ที�ตุายตุัวแตุ่มีความหลาก้หลาย โดียมีวิธัีที�สุำาคัญและเป็นที�นิยมอยู่ 10 วิธัีดี้วยก้ัน

ซึ่่�งริวมไปถ่ง วิธัีก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้น (Default) และวิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) ริ่วมอยู่ดี้วย ซึ่่�ง

ทกุ้วิธีันั�นมรีิาก้ฐานแนวคดิีแบุบุเดียีวก้นัคอ่ เปน็ก้าริใช้‘้หลกั้แนวคดิีแบุบุพ่็อปก้คริองลูก้

แบุบุเสุรีินยิม’ เป็นหลกั้ ก้ลา่วคอ่ “จิะตุ้องพ็ยายามออก้แบุบุทางเล่อก้รูิปแบุบุก้าริสุะกิ้ดี

ที�สุามาริถจิะช้ว่ยเหลอ่ผูู้้คนได้ีมาก้ที�สุดุีและสุริา้งความเสุยีหายนอ้ยที�สุดุี และจิะจิำาเปน็

เม่�อผูู้้คนตุ้องก้าริตัุดีสุนิใจิสุิ�งที�ซึ่บัุซึ่อ้นยุ่งยาก้สุถานก้าริณ์ที�ยาก้จิะเข้าใจิและไม่คุน้เคย” 

(Thaler & Sunstein, 2008, p.105) อีก้ทั�งยังสุามาริถที�จิะช้่วยให้เก้ิดีก้าริเปลี�ยนแปลง

ไดี้อย่างแท้จิริิงภัายใตุ้ก้าริใช้้ทริัพ็ยาก้ริอย่างจิำาก้ัดีอีก้ดี้วย
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ก�รกำ�หนำดคั่�เริ�มต้นำ (Default)

  ก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) จิัดีเป็นหน่�งในสิุบุวิธัีก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมที�

สุำาคัญของทฤษฎีีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริม (Nudge Theory) ซึ่่�งก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นเป็น

วิธัีก้าริที�เริียก้ไดี้ว่ามีปริะสุิทธัิภัาพ็มาก้ที�สุุดีวิธัีหน่�งอีก้ทั�งยังสุามาริถปริะยุก้ต์ุใช้้ไดี้ก้ับุ

หลาก้หลายบุริิบุทโดียวิธีัก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นเสุม่อนก้ับุเป็นตุัวเล่อก้ที�ถูก้เล่อก้เอาไว้

แล้วอัตุโนมัตุิสุำาหริับุก้าริตุัดีสุินใจิหริ่อดีำาเนินก้าริตุ่าง ๆ โดียจิะมีผู้ลตุ่อแนวโน้มก้าริ

ตุัดีสุินใจิเล่อก้ของคนว่ามัก้จิะเป็นไปตุามค่าเริิ�มตุ้นที�ไดี้ตุั�งเอาไว้ (Sunstein, 2014, 

p.585) เน่�องมาจิาก้ธัริริมช้าติุของมนุษยที์�มกั้มคีวามขี�เก้ยีจิในก้าริตัุดีสุนิใจิหริอ่ดีำาเนิน

ก้าริตุา่ง ๆ  ดีงันั�นก้าริก้ำาหนดีคา่เริิ�มตุน้ไวใ้นหลาย ๆ  คริั�งเหมอ่นก้บัุเปน็ก้าริสุริา้งแนวทาง

ในก้าริเลอ่ก้คำาตุอบุ ใหม้แีนวโนม้เปน็ไปตุามแนวทางดีงัก้ลา่ว ทั�งนี�ยงัไดีรั้ิบุความนยิม

อยา่งยิ�งในก้ารินำาวธิักี้าริก้ำาหนดีคา่เริิ�มตุน้มาใช้เ้กี้�ยวกั้บุพ็ฤตุกิ้ริริมก้าริบุริิโภัคอาหาริที�ดีี

ตุอ่สุขุภัาพ็ดีว้ย ในริปูแบุบุของวธิักี้าริตุั�งคา่เริิ�มตุน้ (Default) Richard H. Thaler (2008) 

ไดี้ให้คำานิยามโดียสุริุปไดี้ว่า “เป็นแนวทางแข็งก้ริ้าวข่�นมาหน่อยจิาก้วิธัีอ่�น เป็นก้าริ

บุังคับุให้ก้ริะทำาในทางใดีทางหน่�งในรูิปแบุบุที�เรีิยก้ไดี้ว่า ‘ถ่อว่ายินยอม’ เพ็ริาะยังคง

ริัก้ษาเสุถียริภัาพ็ในก้าริเล่อก้เอาไว้โดียมีค่าเริิ�มตุ้นจิาก้ก้าริยินยอมอย่างช้ัดีเจินแตุ่ยัง

คงสุามาริถปฏิิเสุธัทางเล่อก้นั�นไดี้อย่างง่ายดีาย สุิ�งที�สุำาคัญค่อตุ้องมีความง่ายดีายใน

ก้าริดีำาเนินก้าริ”  

  จิาก้ก้าริศิ่ก้ษางานวิจิัยที�เกี้�ยวข้องพ็บุว่ามีงานวิจิัยหลายช้ิ�นไดี้นำาวิธัีก้าริตุั�ง

ค่าเริิ�มตุ้นไปปริะยุก้ต์ุใช้้กั้บุก้าริปรัิบุเปลี�ยนพ็ฤติุก้ริริมของมนุษย์หลาก้หลายด้ีานด้ีวย

ก้ัน ตุัวอย่างเช้่น Dalena & Henkens (2014) ที�เห็นถ่งปัญหาของจิำานวนคนที�สุามาริถ

ทำาก้าริปลูก้ถ่ายอวัยวะไดี้ในแตุ่ละปีที�มีจิำานวนค่อนข้างน้อยและตุ้องก้าริที�จิะเพิ็�ม

ปริิมาณก้าริปลูก้ถ่ายอวัยวะให้ไดี้สุูงข่�นเพ็่�อที�จิะช้่วยลดีปัญหาผูู้้เสุียช้ีวิตุจิาก้ก้าริ

ไมไ่ดีร้ิบัุก้าริปลูก้ถา่ยอวัยวะได้ีทนัเวลา โดียศ่ิก้ษาดูีก้าริตุดัีสุนิใจิลงทะเบีุยนเพ่็�อบุริจิิาค

อวัยวะ ผู้่านก้าริปริะยุก้ตุ์ใช้้ ก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default)  โดียก้ำาหนดีไว้ 3 แบุบุ 

ดีังนี� ก้าริมีตุัวเล่อก้ให้เล่อก้ (Choice), ก้าริถ่อว่ายินยอม (Presumed Consent) และ 

ก้าริยินยอมอย่างชั้ดีแจ้ิง (Explicit Consent) โดียทำาก้าริสุำาริวจิที�ปริะเทศิเนเธัอร์ิแลนด์ี 

ซึ่่�งแตุ่ละแบุบุจิะมีแนวทางก้าริตุอบุริับุบุริิจิาคอวัยวะตุ่างก้ัน และผู้ลจิาก้ก้าริสุำาริวจิ

พ็บุว่า ก้าริมีตุัวเล่อก้ให้เล่อก้และก้าริถ่อว่ายินยอม ไดี้ผู้ลดีีก้ว่าแบุบุก้าริยินยอมอย่าง

ช้ดัีแจิง้ โดียมีผู้ลทำาใหผูู้้บุ้ริจิิาคอวยัวะเพิ็�มสุงูข่�นก้วา่เดีมิ ซึ่่�งสุะท้อนใหเ้หน็ปริะสุทิธัภิัาพ็
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ในก้ารินำาวธิักี้าริตัุ�งคา่เริิ�มตุ้นมาปริบัุใช้แ้ละสุามาริถปรัิบุพ็ฤตุกิ้ริริมก้าริตัุดีสุนิใจิของคน

ไดี้เป็นอย่างดีี 

  ทั�งนี�ยังมีผูู้้ศิ่ก้ษาอีก้จิำานวนหน่�งที�นำาวิธัีก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้นไปปริะยุก้ตุ์ใช้้กั้บุ

ก้าริปริับุเปลี�ยนพ็ฤติุก้ริริมก้าริรัิบุปริะทานอาหาริที�ดีีตุ่อสุุขภัาพ็ เช่้น Kleef, Seijdell, 

Vingerhoeds, Wijk & Trijp (2018) โดียตุอ้งก้าริที�จิะศิก่้ษาวา่ก้าริตุั�งคา่เริิ�มตุน้มอีทิธัพิ็ล

ตุ่อก้าริตุัดีสิุนใจิเล่อก้ตัุวเล่อก้ในก้าริบุริิโภัคหริ่อไม่ โดียใช้้ก้าริตัุดีสิุนใจิเล่อก้บุริิโภัค

ขนมปังธััญพ่็ช้ (Whole Wheat Bread) ในก้าริริับุปริะทานแซึ่นวิช้ ในก้าริศิ่ก้ษา ซึ่่�ง

จิะพ็บุว่าขนมปังธััญพ่็ช้นั�นมีคุณปริะโยช้น์ที�ดีีตุ่อสุุขภัาพ็มาก้ก้ว่าขนมปังปริะเภัทอ่�น 

ๆ ที�นิยมบุริิโภัคก้ันโดียทั�วไปในท้องตุลาดี เช้่น ขนมปังนำ�าตุาล (Brown Bread) และ 

ขนมปังขาว (White Bread) เป็นตุ้น โดียทำาก้าริทดีลอง ที�ปริะเทศิเนเธัอริ์แลนดี์ ซึ่่�งจิะ

ทำาก้าริแจิก้แซึ่นวิช้ฟรีิให้ก้ับุก้ลุ่มตัุวอย่างแบุบุสุุ่มที�มหาวิทยาลัย โดียในก้าริแจิก้แบุ่ง

ก้ลุ่มตุัวอย่างเป็น 2 ก้ลุ่มดี้วยก้ัน ค่อคริ่�งหน่�งจิะมีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นโดียก้าริแจิก้จิะ

ย่�นขนมปงัที�เปน็แบุบุธััญพ่็ช้ใหก้้อ่นโดียที�ผูู้ร้ิบัุจิะขอเปลี�ยนเปน็แบุบุขนมปงัขาวไดี ้และ 

อกี้คริ่�งหน่�งจิะมกี้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุน้โดียก้าริแจิก้จิะย่�นขนมปังที�เปน็ขนมปังขาวใหก้้อ่น

โดียที�ผูู้้รัิบุจิะขอเปลี�ยนเปน็แบุบุขนมปงัธััญพ่็ช้ไดี ้ซึ่่�งผู้ลปริาก้ฏิวา่ จิาก้ก้ลุม่ทดีลองคริ่�ง

แริก้ที�ก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นให้เป็นขนมปังธััญพ็่ช้ก้่อนจิาก้จิำานวน 115 คน มี จิำานวนสุูงถ่ง 

108 คน หริอ่คิดีเป็น 94% ที�ตุดัีสิุนใจิย่ดีกั้บุค่าเริิ�มตุ้นที�ก้ำาหนดีไว้ให้เล่อก้บุริิโภัคขนมปัง

ธััญพ่็ช้เหมอ่นเดิีม และ ในคร่ิ�งหลังที�ก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นให้เปน็ขนมปังขาวนั�น จิาก้จิำานวน 

111 คน พ็บุว่า มีจิำานวนสูุงถ่ง 89 คน หร่ิอคิดีเป็น 80% ที�ยังตัุดีสิุนใจิย่ดีติุดีกั้บุค่าเริิ�มตุ้น

ที�ก้ำาหนดีไวใ้หโ้ดียก้าริเลอ่ก้บุริโิภัคขนมปงัขาวเหมอ่นเดีมิ ทั�งนี�เง่�อนไขก้าริริบัุแซึ่นวชิ้ฟริี

นี�ผูู้้เข้าริ่วมสุามาริถที�จิะขอเปลี�ยนช้นิดีขนมปังไดี้อย่างอิสุริะ จิ่งเห็นไดี้ว่าก้าริก้ำาหนดี

ค่าเริิ�มตุ้นสุามาริถปรัิบุใหค้นมพี็ฤตุกิ้ริริมก้าริบุริโิภัคที�ดีตีุอ่สุขุภัาพ็มาก้ข่�นไดี ้ดีงันั�นจิาก้

งานวิจิัยและก้าริทดีลองตุ่าง ๆ ที�ศิ่ก้ษามาก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมคนเพี็ยงเล็ก้น้อยผู่้าน

ก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) ในหลาก้หลายริูปแบุบุสุามาริถที�จิะสุ่งผู้ลก้ริะทบุตุ่อ

ก้าริตุัดีสุินใจิหริ่อก้าริก้ริะทำาตุ่าง ๆ ของมนุษย์ไดี้อย่างแท้จิริิง อีก้ทั�งยังสุามาริถช้่วยใน

ก้าริปรัิบุพ็ฤตุิก้ริริมมนุษย์ให้เป็นไปตุามจุิดีปริะสุงค์ของแตุ่ละก้าริศิ่ก้ษาได้ีเป็นอย่างดีี 

และสุามาริถนำามาปริับุใช้้ก้ับุก้าริแก้้ไขปัญหาพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องด่ี�มริสุหวาน 

ก้าริบุริิโภัคที�ไม่ดีีตุ่อสุุขภัาพ็ไดี้ จิาก้งานวิจิัยข้างตุ้นนำามาซึ่่�งสุมมตุิฐานของผูู้้วิจิัยดีังนี�



        55 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

สมมติิฐานที่่� 1: ผู้้�ร่่วมการ่ที่ดลองท่ี่�ได�รั่บเคร่่�องด่�มจากการ่ใช้�วิธี่การ่ติั�งค่าเร่ิ�มติ�น       

(Default) จะติัดสินใจบร่ิโภคเคร่่�องด่�มส้ติร่หวานน�อย แติกติ่างจากผู้้�ร่่วมการ่ที่ดลอง

กล่่มควบค่ม

  ก�รเตือนำ (Warning)

  วิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) จิัดีเป็นหน่�งในสุิบุวิธัีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมคนที�สุำาคัญ

ตุามทฤษฎีีก้าริสุะก้ดิีพ็ฤตุกิ้ริริมคน (Nudge Theory) ซึ่่�งเปน็หน่�งในวธิักี้าริที�ไดีรั้ิบุความ

นยิมในก้ารินำามาศิก่้ษาเพ็่�อสุะก้ดิีพ็ฤตุกิ้ริริมคน ทั�งนี�วธีิัก้าริเตุอ่นนั�นมรีิปูแบุบุที�สุามาริถ

ทำาได้ีอย่างหลาก้หลายและมีความละเอียดีอ่อน ตุั�งแตุ่ก้าริออก้แบุบุเน่�อความ ก้าริใช้ค้ำา

หร่ิอภัาพ็เพ็่�อก้าริสุ่�อสุาริถ่งความหมายในก้าริเตุ่อน ตุลอดีจินก้าริออก้แบุบุตุวัขอ้ความ

ตัุ�งแตุค่วามสุวยงาม ริปูแบุบุตุวัหนงัสุอ่ สุแีละขนาดีของอัก้ษริ (Sunstein, 2014, p.586) 

ซึ่่�งจิะสุามาริถสุ่งผู้ลตุ่อพ็ฤติุก้ริริมก้าริตัุดีสุนิใจิก้ริะทำาสุิ�งตุ่าง ๆ  ของมนุษยไ์ดี ้ทั�งนี�วธิักี้าริ

เตุ่อนยังเป็นที�นิยมในก้ารินำามาใช้้ศิ่ก้ษาหลาก้หลายดี้านดี้วยก้ัน โดียเฉพ็าะก้ารินำามา

ใช้้เพ็่�อเปลี�ยนแปลงก้าริตุัดีสุินใจิซึ่่�อและก้าริเปลี�ยนแปลงพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคอาหาริ

โดียก้าริออก้แบุบุฉลาก้และผู้ลติุภััณฑ์์ที�มข้ีอความหริอ่ภัาพ็เพ็่�อก้าริเตุอ่นในก้าริบุริโิภัค

สุิ�งนั�น ๆ  ริปูแบุบุของวธิักี้าริเตุอ่น (Warning) Richard H. Thaler (2008) ได้ีใหค้ำานยิาม

โดียสุริปุวา่ “ก้าริตัุดีสิุนใจิบุางสุิ�งบุางอยา่งเปน็สุิ�งที�มองไมเ่หน็ไดีด้ีว้ยตุาเปลา่และผูู้้คน

สุ่วนมาก้ไม่ริู้ว่าตุนนั�นใช้้งานหริ่อทำาสุิ�งนั�น ๆ  ไปเท่าไริแล้ว ซึ่่�งอาจิจิะมาก้เก้ินไป ดีังนั�น

ก้าริเตุ่อนค่อก้าริทำาให้ผูู้้คนมองเห็นพ็ฤตุิก้ริริมของตุนเอง”

  จิาก้ก้าริศิ่ก้ษางานวิจิัยที�เก้ี�ยวข้องพ็บุวา่มีงานวิจิัยหลายช้ิ�นไดี้นำาวิธักี้าริเตุ่อน

ไปปริะยุก้ตุใ์ช้กั้้บุก้าริปริบัุเปลี�ยนพ็ฤติุก้ริริมของมนุษยห์ลาก้หลายด้ีานดีว้ยก้นั ตุวัอยา่ง

เช้่น Bavel & Rodríguez-Priego (2016) ทำาก้าริทดีลองเก้ี�ยวก้ับุก้าริพ็ฤตุิก้ริริมก้าริใช้้

งานความปลอดีภััยในโลก้ออนไลน์ โดียเฉพ็าะก้าริซึ่่�อสุินค้าผู้่านช้่องทางออนไลน์ โดีย

ทำาก้าริทดีลองผู่้านก้าริใช้้วิธัีก้าริเตุ่อนดี้วยข้อความ เป็นก้าริทดีลองที�มีผูู้้เข้าริ่วมจิาก้

หลายปริะเทศิด้ีวยก้ัน โดียทุก้คนตุ้องทำาก้าริซึ่่�อภัาพ็พ่็�นหลังหน้าจิอ (Background 

Desktop) จิาก้ริ้านค้าออนไลน์ที�จิัดีข่�น ซึ่่�งในริะหว่างขั�นตุอนก้าริซึ่่�อสุินค้านั�นผูู้้บุริิโภัค

จิะพ็บุกั้บุข้อความที�แจ้ิงเตุ่อนดี้านความปลอดีภััยเดี้งข่�นที�ตุริงก้ลางของหน้าจิอ ซึ่่�งจิะ

ตุ้องก้ดีปิดีก่้อนเท่านั�นถ่งจิะสุามาริถดีำาเนินก้าริซึ่่�อสุินค้าตุ่อไดี้ โดียข้อความที�ผูู้้ศ่ิก้ษา
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ออก้แบุบุไวม้ ี10 แบุบุซึ่่�งจิะเดีง้ข่�นแบุบุสุุม่ โดียมทัี�งแบุบุขอ้ความเตุอ่นทั�วไป ขอ้ความ

เตุอ่นอยา่งรินุแริง และขอ้ความโนม้นา้ววา่คนสุว่นใหญเ่ก้ดิีผู้ลอยา่งไริข่�นเม่�อไมด่ีำาเนิน

ก้าริความปลอดีภัยั ไปจินถ่งก้าริใช้ร้ิปูภัาพ็ตุวัละคริทั�งแบุบุผูู้ช้้ายและผูู้ห้ญงิ ซึ่่�งจิาก้ผู้ล

ก้าริทดีลองปริาก้ฏิว่า ยิ�งก้าริมีข้อความเตุ่อนมาก้ข่�นเท่าไริ ยิ�งทำาให้คนสุ่วนมาก้แสุดีง

พ็ฤตุิก้ริริมอย่างริะมัดีริะวังมาก้ยิ�งข่�นเพ็่�อป้องก้ันความปลอดีภััยของตุนเองจิาก้ภััย

คุก้คามออนไลน์ (Cyber Attacks) แสุดีงให้เห็นว่าก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมผู้่านก้าริเตุ่อน

นั�นมีผู้ลตุ่อก้าริปรัิบุเปลี�ยนพ็ฤติุก้ริริมคนได้ีจิริิง สุามาริถสุ่งผู้ลก้ริะทบุได้ีโดียตุริงและ

สุมควริที�จิะนำามาปรัิบุใช้้กั้บุบุริิบุทที�หลาก้หลาย ดีังนั�นจิะเห็นได้ีว่ามีผูู้้ศิ่ก้ษางานวิจิัย

จิำานวนมาก้นำาเอาวิธัีก้าริเตุ่อนไปปริะยุก้ตุ์ใช้้ 

  ทั�งนี�ยังมีผูู้้ศิ่ก้ษาอีก้จิำานวนหน่�งที�นำาวิธัีก้าริเตุ่อนไปปริะยุก้ตุ์ใช้้กั้บุก้าริปรัิบุ

เปลี�ยนพ็ฤตุิก้ริริมก้าริริับุปริะทานอาหาริที�ดีีตุ่อสุุขภัาพ็ เช้่น Pinto, Freitas, Dantas, 

Lucia, Melo, Minim & Bressan (2017) ซึ่่�งเล็งเห็นว่าผูู้้บุริิโภัคจิะสุามาริถบุริิโภัคไดี้ดีี

มาก้ข่�นเม่�อไดีรั้ิบุขอ้มลูที�เหมาะสุม ดีงันั�นในงานช้ิ�นนี�จิง่ทำาก้าริทดีลองเกี้�ยวก้บัุก้าริเตุอ่น

ผู้่านก้าริออก้แบุบุบุริริจิุภััณฑ์์สุำาหริับุขนมว่าง (Snack Bar) โดียให้ริายละเอียดีข้อมูล

ทางดี้านสุาริอาหาริและปริะโยช้น์ของอาหาริว่างลงบุนบุริริจิุภััณฑ์์ โดียทำาก้าริทดีลอง

ที�ปริะเทศิบุริาซึ่ิล แบุ่งทำาก้าริทดีลอง ออก้เป็น 3 แบุบุดี้วยก้ัน ค่อ แบุบุแริก้บุนบุริริจิุ

ภััณฑ์์ไม่มขีอ้มูลใดี ๆ  ทั�งสุิ�น แบุบุที�สุองเปน็เพ็ยีงบุริริจุิภัณัฑ์์แบุบุปก้ติุ และ แบุบุสุดุีท้าย

ค่อ มีข้อมูลที�เก้ี�ยวก้ับุสุาริอาหาริและคุณปริะโยช้น์ของขนมช้นิดีนั�น ๆ ซึ่่�งโดียทั�วไปสุิ�ง

ที�จิะมีอิทธัิพ็ลตุ่อก้าริตุัดีสุินใจิบุริิโภัคขนมมัก้จิะพ็ิจิาริณา ดีังนี� บุริริจิุภััณฑ์์ ริาคาของ

สุินค้า และ ริสุช้าตุิของขนม ซึ่่�งจิัดีว่าเป็นปัจิจิัยที�สุำาคัญที�สุุดีในก้าริพ็ิจิาริณา ซึ่่�งผู้ล

ปริาก้ฏิพ็บุว่าในสุ่วนของข้อมูลบุางอย่างนั�นไม่ค่อยมีสุ่วนสุำาคัญในก้าริตัุดีสิุนใจิบุริิโภัค

ในท้ายที�สุุดีสุำาหรัิบุผูู้้บุริิโภัค แตุ่ข้อมูล ปริิมาณสุาริอาหาริบุางอย่าง เช่้น โอเมก้้า-3 

นำ�าตุาล สุาริก้ันบุูดี ริสุช้าตุิขนม และ สุีของบุริริจุิภััณฑ์์ มีผู้ลโดียตุริงตุ่อก้าริตุัดีสิุนใจิ

บุริโิภัคของผูู้บุ้ริโิภัค ซึ่่�งสุามาริถสุะทอ้นให้เหน็ว่าก้าริเตุอ่นผู่้านก้าริออก้แบุบุขอ้มลูและ

ขอ้ความบุนบุริริจุิภััณฑ์์นั�นมสีุว่นในก้าริตุดัีสิุนใจิเลอ่ก้บุริโิภัคของคน สุามาริถปรัิบุให้มี

พ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคที�ดีีตุ่อสุุขภัาพ็มาก้ข่�นไดี้ ดีังนั�นจิ่งสุริุปไดี้ว่าจิาก้งานวิจิัยและก้าริ

ทดีลองตุ่าง ๆ ที�ผู้่านมาก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมคนโดียวิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) สุามาริถ

ใช้้ไดี้หลาก้หลายริูปแบุบุและสุามาริถที�จิะสุ่งผู้ลก้ริะทบุตุ่อก้าริตุัดีสุินใจิก้าริก้ริะทำา



        57 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

สุิ�งตุ่าง ๆ ของมนุษย์ไดี้จิริิงและยังสุามาริถช้่วยปริับุพ็ฤตุิก้ริริมมนุษย์ให้เป็นไปตุาม

จิุดีปริะสุงค์ของแตุ่ละก้าริศิ่ก้ษาไดี้เป็นอย่างดีี และสุามาริถนำามาปริับุใช้้ก้ับุก้าริแก้้ไข

ปัญหาพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวาน ก้าริบุริิโภัคที�ไม่ดีีตุ่อสุุขภัาพ็ไดี้ และนำา

มาซึ่่�งสุมมตุิฐานของผูู้้วิจิัยดีังนี�

สมม่ติิฐานที่่� 2 :  ผู้้�ร่่วมการ่ที่ดลองที่่�ได�ร่ับเคร่่�องด่�มจากการ่ใช้�วิธี่การ่เติ่อน(Warning)

จะติดัสินใจบร่โิภคเคร่่�องด่�มสต้ิร่หวานน�อย แติกติา่งจากผู้้�ร่ว่มการ่ที่ดลองกล่ม่ควบคม่

5.  วัิธีีดำ�เนำินำก�รวัิจััย่

  เคริ่�องม่อที�ใช้้ในก้าริศิ่ก้ษา

  ในงานศ่ิก้ษาวิจัิยครัิ�งนี�ผูู้้วิจัิยได้ีสุร้ิางรูิปแบุบุก้าริทดีลองข่�นเพ่็�อใช้้เป็นเคร่ิ�องม่อ

ในก้าริเก็้บุข้อมูลโดียทำาก้าริทดีลองก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม (Nudge) ดี้วย 2 วิธัี ได้ีแก่้ 

วิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) และ วิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) โดียแบุ่งก้าริทำาก้าริ

ทดีลองออก้เป็น 4 คริั �งดี้วยก้ัน โดียทดีลองเพ็่ �อเป็นก้ลุ ่มควบุคุม (Control) 1 คริั �ง 

ริูปแบุบุวิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) 1 คริั�ง ริูปแบุบุวิธัีก้าริเตุ่อน 1 คริั�ง และก้าริ

ทดีลองในรูิปแบุบุผู้สุม (Combination) ค่อใช้้ทั�งวิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นและวิธัีก้าริ

เตุ่อนพ็ริ้อมก้ันในก้าริทดีลอง  1 คริั�ง

  ประช�กรที�ใช้ในำก�รศึึกษ�

  ปริะช้าก้ริที�ใช้ใ้นก้าริศิก่้ษาวจิิยัในงานวจิิยันี�คอ่ ผูู้ท้ี�เขา้ริว่มก้าริทดีลองทั�งหมดี 

โดียเปน็ก้าริสุุม่ตุวัอย่างผูู้้เขา้ริว่มทำาก้าริทดีลองแบุบุบัุงเอญิเปน็บุคุคลโดียทั�วไปภัายใน

บุริเิวณพ่็�นที�ที�จิดัีทำาก้าริทดีลองข่�นเพ่็�อให้เกิ้ดีความเป็นธัริริมช้าติุจิาก้จิติุใตุ้สุำาน่ก้ในก้าริ

ตุัดีสิุนใจิของผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองอย่างแท้จิริิง ซึ่่�งผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองจิะตุ้องเป็นไป

ตุามเก้ณฑ์์ก้าริคัดีเล่อก้ปริะช้าก้ริที�ริะบุุเอาไว้ ทั�งนี�จิาก้ก้าริแบุ่งก้าริทดีลองออก้เป็น 4 

แบุบุ จิ่งก้ำาหนดีให้มีผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองแบุบุละ 60 คน ริวมทั�งหมดีเป็น 240 คน

  เก้ณฑ์ก์้าริคดัีเลอ่ก้ปริะช้าก้ริ จิะแบุง่เปน็เก้ณฑ์์ก้าริคดัีเขา้ (Inclusion Criteria) 

ค่อ 1.เฉพ็าะบุุคคลที�ไม่พ็ิก้าริทางก้าริมองเห็น 2.เฉพ็าะบุุคคลที�สุามาริถรัิบุปริะทาน

เคริ่�องดี่�มริมเปริี�ยว ยาคูลท์ ไดี้โดียไม่เป็นอันตุริายตุ่อสุุขภัาพ็และริ่างก้าย และ 3.เป็น
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นกั้ศิก่้ษามหาวทิยาลยัธัริริมศิาสุตุริ ์(ทา่พ็ริะจินัทริ)์ และ เก้ณฑ์์ก้าริคัดีออก้ (Exclusion 

Criteria) ค่อ 1.บุุคคลที�ไม่ไดี้ศิ่ก้ษาในริะดีับุอุดีมศิ่ก้ษาปีที� 2-4 

  ในภัาพ็ริวมลัก้ษณะของปริะช้าก้ริที�เข้าร่ิวมก้าริทดีลองของทั�ง 4 ก้ลุ่มก้าริ

ทดีลอง มีผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลอง เป็นเพ็ศิหญิงจิำานวนมาก้ก้ว่าเพ็ศิช้ายทั�งหมดี และ

ช้่วงอายุของทุก้ก้ลุ่มก้าริทดีลอง จิะมีอายุตุำ�าสุุดีอยู่ที� 18 ปี และ สุูงสุุดีอยู่ที� 25 ปี ทั�งนี� 

ปริะช้าก้ริสุ่วนมาก้ของทุก้ก้ลุ่มก้าริทดีลองจิะมีอายุตุั�งแตุ่ 19-21 ปีมาก้ที�สุุดี จิาก้ทุก้

ก้ลุ่ม ทั�งนี�อายุไม่มีความหลาก้หลายมาก้นัก้เน่�องจิาก้ก้าริจิำาก้ัดี เก้ณฑ์์ก้าริคัดีออก้ให้

เป็นเฉพ็าะนัก้ศิ่ก้ษาที�ศิ่ก้ษาอยู่ในช้ั�นปีที� 2 - ช้ั�นปีที� 4 เท่านั�น เพ็่�อให้มีคุณสุมบุัตุิและ

ปริะสุบุก้าริณ์ตุ่อก้าริตุัดีสุินใจิไดี้ใก้ล้เคียงก้ันที�สุุดี (Homogeneity) 

  ระย่ะเวัล�และสำถุ�นำที�ในำก�รทำ�ก�รทดลอง

  ก้าริทดีลองนี�จิดัีทำาข่�นในพ่็�นที�บุริเิวณ มหาวทิยาลยัธัริริมศิาสุตุริ ์ทา่พ็ริะจินัทริ์ 

ซึ่่�งมีโคริงก้าริปริิญญาตุริีทั�งหมดี 12 โคริงก้าริดี้วยก้ัน โดียก้าริทดีลองนี�จิัดีข่�นในช้่วง

เดี่อนตุุลาคม 2562

  ร�ย่ละเอีย่ดก�รทดลอง

  วััสำดุอุปกรณ์ 

  1.  เคริ่�องดี่�มนมเปริี�ยว (ยี�ห้อ ยาคูลท์) 2 สุูตุริ ไดี้แก้่ สุูตุริปก้ตุิ และ สุูตุริหวาน

นอ้ย (ไลท์) ซึ่่�งก้าริศ่ิก้ษาคริั�งนี�เลอ่ก้ใช้ผู้้ลิตุภัณัฑ์์นมเปรีิ�ยวยี�ห้อยาคลูท ์เน่�องจิาก้ 1.ก้ลุม่

ทดีลองก้าริศิก่้ษาเป็นก้ลุม่นัก้ศิก่้ษาที�นยิมบุริโิภัคเคร่ิ�องด่ี�มปริะเภัทนมเป็นสัุดีสุ่วนมาก้

ที�สุุดีเม่�อเทียบุก้ับุช้่วงอายุอ่�น ดีังนั�นจิ่งเล่อก้นมเปริี�ยวเพ็่�อให้เข้าถ่งก้ลุ่มปริะช้าก้ริที�ใช้้

ในก้าริทดีลองไดี้ง่ายมาก้ข่�น และยี�ห้อยาคูลท์เป็นยี�ห้อที�ไดี้ริับุความนิยมในท้องตุลาดี

   2. ริูปลัก้ษณ์ภัายนอก้ของนมเปริี�ยว ยี�ห้อยาคูลท์ ทั�ง 2 สุูตุริ มีลัก้ษณะ

คล้ายคล่งกั้นดัีงนั�นจิะไม่ก้่อให้เกิ้ดีก้าริเป็นปัจิจัิยเบุี�ยงเบุนตุ่อผูู้้ที�เข้าร่ิวมก้าริทดีลอง 

และ 3.สุามาริถควบุคุมตุ้นทุนในก้าริวิจิัยศิ่ก้ษาคริั�งนี�ไดี้เน่�องจิาก้สุินค้ามีริาคาไม่สุูง

มาก้นัก้ 

  ฉล�กที�มีข้อมูลแคัลอรี�และข้อมูลจัำ�นำวันำก�รออกกำ�ลังก�ย่

  ที�จิะตุอ้งทำาเพ็่�อช้ดีเช้ยจิาก้ก้าริบุริโิภัคยาคลูทแ์ตุล่ะสุตูุริตุามขอ้มลูจิาก้ www.

fatnever.com/burn ทั�งนี�ผูู้วิ้จิยัออก้แบุบุฉลาก้ข้อมูลสุำาหริบัุทั�งสุองริสุช้าตุใิห้มลีกั้ษณะ
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คล้ายก้ัน ดีังแสุดีงในริูปที� 1 และ ริูปที� 2

  ก้าริออก้แบุบุฉลาก้นั�นเน้นที�ก้าริใช้้สุีเข้ามาช้่วย เน่�องจิาก้ก้าริใช้้สุีเพ็่�อเป็นพ็่�น

หลังนั�นมีผู้ลโดียตุริงตุ่อก้าริดี่งดีูดีสุายตุาของคน ตุลอดีจินสุามาริถแสุดีงถ่งความริู้สุ่ก้

และอาริมณ์ไดี้อย่างดีี ซึ่่�งฉลาก้ดีังก้ล่าวเล่อก้ใช้้สุีสุ้มเหล่องเป็นหลัก้เน่�องจิาก้สุีเหล่อง

เปน็สีุที�มคีวามสุว่างที�สุดุีสุามาริถช่้วยเพิ็�มก้าริด่ีงดูีดีสุายตุา ตุลอดีจินเป็นสีุที�เหมาะสุม

ที�สุุดีในก้าริทำาสิุ�งพ็ิมพ์็และสุมควริใช้้ควบุคู่กั้นก้ับุสุีอ่�น สุีสุ้มเป็นสุีที�โดีดีเดี่นให้ความ

สุบุายแก้่สุายตุามาก้ก้ว่าสุีแดีงหริ่อสีุเหล่องซึ่่�งเป็นสุีในโทนเดีียวกั้น เป็นสุีที�สุามาริถ

เริยีก้ร้ิองความสุนใจิใหห้นัมองหริอ่อ่านไดี ้อกี้ทั�งสุสีุม้เปน็สุทีี�มคีวามสุมัพ็นัธัก์้บัุอาหาริ

สุามาริถช้่วยเพ็ิ�มความอยาก้อาหาริไดี้ (พ็ัช้ริียา ช้ัยตุะมาตุริ, 2557)

ริูปที� 1 ฉลาก้ข้อความสุำาหริับุสุูตุริปก้ตุิ 

ในก้าริทดีลองวิธัีก้าริเตุ่อน

ริูปที� 2 ฉลาก้ข้อความสุำาหริับุสุูตุริหวานน้อย 

ในก้าริทดีลองวิธัีก้าริเตุ่อน

  ก�รออกแบบก�รทดลอง

  ในงานศิ่ก้ษานี�ทำาก้าริทดีลองทั�งหมดี 4 ริูปแบุบุดี้วยก้ัน (ตุามที�ไดี้ก้ล่าวไปใน

เคริ่ �องม่อที �ใช้้ในก้าริศิ่ก้ษา) โดียริายละเอียดีก้าริทดีลองแตุ่ละริูปแบุบุมีความ

แตุก้ตุ่างก้ันในก้าริสุริ้างตุัวเล่อก้และสุภัาพ็แวดีล้อมก้าริตุัดีสุินใจิบุริิโภัคของผูู้้บุริิโภัค 

โดียในขั�นที�1 ผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองจิะตุอบุแบุบุสุอบุถาม ซึ่่�งมีข้อมูลโดียสุ่วนตุัวทั�วไป 

เช้่น เพ็ศิ อายุ อาช้ีพ็ ริะดีับุก้าริศิ่ก้ษา เป็นตุ้น โดียแจิ้งผูู้้เข้าริ่วมตุอบุแบุบุสุอบุถามว่า

จิะไดีรั้ิบุยาคลูทเ์ปน็สุิ�งตุอบุแทนก้าริเขา้ริว่ม ขั�นที�2 จิะเปน็สุว่นที�แตุก้ตุา่งก้นัของแตุล่ะ

รูิปแบุบุก้าริทดีลอง โดียจิะแจิก้ยาคูลท์ให้แก่้ผูู้้เข้าร่ิวมก้าริทดีลอง โดีย ในก้าริทดีลองที� 1 

ผูู้้เข้าร่ิวมก้าริทดีลองจิะสุามาริถเล่อก้หยิบุยาคูลท์ไดี้ตุามความตุ้องก้าริเน่�องจิาก้เป็น 
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ก้ลุม่ควบุคุม ก้าริทดีลองที� 2 ผูู้้เข้าร่ิวมก้าริทดีลองจิะได้ีรัิบุแจิก้ยาคูลทสู์ุตุริตุามที�ย่�นสุง่

ให้ (Default) แตุ่ผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองสุามาริถขอเปลี�ยนสุูตุริไดี้อย่างอิสุริะ ก้าริทดีลอง

ที� 3 ผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองจิะสุามาริถหยิบุไดี้อย่างอิสุริะโดียจิะมีฉลาก้ที�ออก้แบุบุไว้ตุิดี

อยู่เคียงข้าง และในก้าริทดีลองที� 4 ผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองจิะไดี้ริับุแจิก้ยาคูลท์ตุามที�ย่�น

สุ่งให้ (Default) และมีฉลาก้ที�ออก้แบุบุตุิดีไว้เคียงข้างซึ่่�งผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองสุามาริถ

ขอเปลี�ยนไดี้อย่างอิสุริะ

  ก้าริควบุคุมในก้าริทดีลอง ค่อ จิะวางจิำานวนขวดียาคูลท์ให้เท่าก้ันตุลอดีทั�ง 2 

สุูตุริ เพ็่�อป้องก้ันก้าริตุัดีสุินใจิจิาก้ความนิยม และ ก้าริทดีลองจิะให้ทำาทีละคนเท่านั�น

เพ็่�อป้องก้ันก้าริตุัดีสุินใจิตุามผูู้้อ่�น

  ก�รวัิเคัร�ะห์ข้อมูล

  ข้อมูลทั�วไปของปริะช้าก้ริที�เข้าริ่วมก้าริทดีลองนำามาวิเคริาะห์โดียแสุดีงเป็น

ตุาริางของข้อมูลเช้ิงสุถิตุิพ็ริริณนา ในลัก้ษณะริ้อยละ เพ็่�อบุอก้ถ่งลัก้ษณะของก้ลุ่ม

ปริะช้าก้ริที�เข้าริ่วม และนำาผู้ลก้าริทดีลองมาวิเคริาะห์เป็นตุาริางข้อมูลผู้่านวิธัีทาง

สุถิตุิ โดียก้าริทดีสุอบุความเป็นอิสุริะตุ่อก้ันของสุองปริะช้าก้ริ (Chi-Square Test) เพ็่�อ

ทดีสุอบุถ่งปริะสุทิธัภิัาพ็และผู้ลลพั็ธ์ัของก้าริทดีลองที�ใช้ว้ธิักี้าริสุะก้ดิีพ็ฤตุกิ้ริริมเพ็่�อปริบัุ

พ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดีี�มริสุหวานให้ลดีลง

6.  ผลก�รวัิจััย่

   จิาก้ทั�งหมดี 4 ก้ลุ่มก้าริทดีลองนั�นมีเพ็ียงก้ลุ่มก้าริทดีลองที� 1 ก้ลุ่มควบุคุม 

(ไม่ไดี้ริับุ Intervention ใดี ๆ) เพ็ียงก้ลุ่มเดีียวเท่านั�นที�ก้ลุ่มตุัวอย่างเล่อก้บุริิโภัคเคริ่�อง

ดี่�มสุูตุริหวานปก้ตุิจิำานวนมาก้ก้ว่าสุูตุริหวานน้อย ในขณะที�อีก้ 3 ก้ลุ่มทดีลองที�เหล่อ

ทั�งหมดี ตุา่งไดีผู้้ลลพั็ธัเ์ดียีวก้นั คอ่ ผูู้เ้ขา้ริว่มทดีลองตุดัีสุนิใจิเลอ่ก้บุริิโภัคเคริ่�องดี่�มสุตูุริ

หวานน้อยจิำานวนมาก้ก้ว่าสุูตุริหวานปก้ตุิทั�งสุิ�น แสุดีงให้เห็นว่าก้ลุ่มที�ไดี้ริับุก้าริสุะก้ิดี

พ็ฤตุิก้ริริม (Nudges) หันมาบุริิโภัคสุูตุริหวานน้อยมาก้ก้ว่าก้ลุ่มผูู้้เข้าริ่วมก้าริทดีลองที�

ไม่ไดี้ริับุก้าริสุะก้ิดี 

  จิาก้สุมมตุิฐานที� 1 ข้างตุ้น เม่�อนำามาทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 1 

ซึ่่�งเป็นก้ลุ่มควบุคุม (N=60) และก้ลุ่มที� 2 ที�ไดี้รัิบุก้าริสุะกิ้ดีด้ีวยวิธัีก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น 
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(N=60) พ็บุว่าก้าริทดีสุอบุ Chi-Square ไดี้ค่า  = 34.169, Asymp. Sig. = 0.000 ซึ่่�ง

มีค่าน้อยก้ว่า 0.05 (ดีูตุาริางที� 1) ก้ล่าวค่อ ผูู้้ริ่วมก้าริทดีลองที�ไดี้ริับุเคริ่�องดี่�มจิาก้ก้าริ

ใช้้วิธัีก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้น (Default) จิะตุัดีสุินใจิบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มสุูตุริหวานน้อย แตุก้ตุ่าง

จิาก้ผูู้้ริ่วมก้าริทดีลองก้ลุ่มควบุคุม (ไม่ไดี้ริับุ Intervention ใดี ๆ) อย่างมีนัยสุำาคัญทาง

สุถิตุิซึ่่�งสุอดีคล้องก้ับุสุมมตุิฐานที� 1

  จิาก้แผู้นภัูมิแท่งที� 1 สุริุปให้เห็นถ่งจิำานวนก้าริตุัดีสุินใจิเล่อก้บุริิโภัคเคริ่�องดี่�ม

ริะหว่างสุูตุริหวานปก้ตุิและสุูตุริหวานน้อย (ไลท์) ซึ่่�งก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 2 มีผูู้้ตุัดีสุินใจิ

บุริิโภัคสุูตุริหวานน้อย (ไลท์) จิำานวนมาก้ก้ว่า ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 1

  จิาก้สุมมตุิฐานที� 2 ข้างตุ้น เม่�อนำามาทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 

1 ก้ลุ่มควบุคุม และก้ลุ่มที� 3 ซึ่่�งใช้้วิธัีก้าริเตุ่อน (Warning) พ็บุว่า ทั�งสุองก้ลุ่มมีความ

แตุก้ตุ่างอย่างมีนัยสุำาคัญ โดีย  = 10.812, Asymp. Sig. = .001 ซึ่่�งมีค่าน้อยก้ว่า 0.05 

ก้ลา่วคอ่ผูู้ร้ิว่มก้าริทดีลองที�ไดีร้ิบัุเคริ่�องดี่�มจิาก้ก้าริใช้ว้ธิักี้าริเตุอ่น (Warning) จิะตุดัีสิุน

ใจิบุริโิภัคเคริ่�องดี่�มสุตูุริหวานนอ้ย แตุก้ตุา่งจิาก้ผูู้ร่้ิวมก้าริทดีลองก้ลุ่มควบุคมุอยา่งมีนัย

สุำาคัญทางสุถิตุิซึ่่�งสุอดีคล้องก้ับุสุมมตุิฐานที� 2 

  จิาก้แผู้นภัูมิแท่งที�2 สุริุปให้เห็นถ่งจิำานวนก้าริตุัดีสุินใจิเล่อก้บุริิโภัคเคริ่�องดี่�ม

ริะหว่างสุูตุริหวานปก้ตุิและสุูตุริหวานน้อย (ไลท์) ซึ่่�งก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 3 มีผูู้้ตุัดีสุินใจิ

บุริิโภัคสุูตุริหวานน้อย (ไลท์) จิำานวนมาก้ก้ว่า ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 1
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ต�ร�งที� 1 แสุดีงจิำานวนริ้อยละของก้าริตุัดีสุินใจิเล่อก้ริับุบุริิโภัคในก้ริณีก้ลุ่มที� 1 และ 2

กรณีกลุ่มที� 1 และ 2 ก�รตัดสำินำใจัเลือกรับบริโภคั

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที�1 

(Control Group)

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 2 

(Default Group)

ริวมทั�งก้ลุ่มที� 1 และ 

ก้ลุ่มที�2

Chi-Square Tests

Pearson 

Chi-Square 

(ก้ลุ่ม 1 และ 2)

สำูตรหวั�นำ

ปกติ (N)

38

7

45

Value

34.169

ร้อย่ละ 

84.4

15.6

100

df 

1

สำูตรหวั�นำนำ้อย่, 

ไลท์ (N)

22

53

75

Asymp. Sig

.000**

ร้อย่ละ

29.3

70.7

100

รวัมทั�งสำิ�นำ

(Total)

N=60

ริ้อยละ 50

N=60

ริ้อยละ 50

N=120

ริ้อยละ 100

0 cells (0.0%) have expected count less than 5.

Note: *ริะดีับุนัยสุำาคัญทางสุถิตุิที�ริะดีับุ < 0.05 **ริะดีับุนัยสุำาคัญทางสุถิตุิที�ริะดีับุ < 0.001

แผนำภูมิที� 1 แสุดีงจิำานวนก้าริตุัดีสุินใจิเล่อก้เปริียบุเทียบุริะหว่างก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 1 และ 

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 2
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ตุาริางที� 2 แสุดีงจิำานวนริ้อยละของก้าริตุัดีสุินใจิเล่อก้ริับุบุริิโภัคในก้ริณีก้ลุ่มที� 1 และ 3

กรณีกลุ่มที�1 และ 3

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที�1 

(Control Group)

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 3 

(Warning Group)

ริวมทั�งก้ลุ่มที� 1 และ 

ก้ลุ่มที� 3

Chi-Square Tests

Pearson 

Chi-Square 

(ก้ลุ่ม 1 และ 3)

สำูตรหวั�นำ

ปกติ (N)

38

20

58

Value

10.812

ร้อย่ละ 

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที�1 

(Control Group)

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 3 

(Warning Group)

ริวมทั�งก้ลุ่มที� 1 

และ ก้ลุ่มที� 3

df 

1

ร้อย่ละ

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที�1 

(Control Group)

ก้าริทดีลองก้ลุ่มที� 3 

(Warning Group)

ริวมทั�งก้ลุ่มที� 1 และ 

ก้ลุ่มที� 3

สำูตรหวั�นำ

ปกติ (N)

38

20

58

ก�รตัดสำินำใจัเลือกรับบริโภคั

0 cells (0.0%) have expected count less than 5.

สำูตรหวั�นำ

ปกติ (N)

38

20

58

Asymp. Sig

.001**

Note: *ริะดีับุนัยสุำาคัญทางสุถิตุิที�ริะดีับุ < 0.05 **ริะดีับุนัยสุำาคัญทางสุถิตุิที�ริะดีับุ < 0.001

แผนำภูมแิทง่ที� 2 แสุดีงจิำานวนก้าริตัุดีสิุนใจิเลอ่ก้เปรีิยบุเทยีบุริะหวา่งก้าริทดีลองก้ลุม่ที� 1 และ ก้าริทดีลองก้ลุม่ที� 3
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  นอก้จิาก้สุมมตุฐิานที�ตุั�งไว ้ผูู้วิ้จิยัวิเคริาะหเ์พิ็�มเตุมิโดียก้าริจิบัุคูว่เิคริาะหค์วาม

แตุก้ตุ่างของก้ลุ่มก้าริทดีลองเพ็ิ�มอีก้ 4 คู่ โดียมีริายละเอียดีดีังตุ่อไปนี�

  ก้าริศิ่ก้ษาเพ็ิ�มเตุิมทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 1 และก้ลุ่มที� 4 ซึ่่�งมี

ข้อมูลจิำานวน 120 ก้ริณี มีข้อมูลที�สุมบุูริณ์ใช้้ไดี้คิดีเป็นริ้อยละ 100 พ็บุว่ามีผูู้้เล่อก้สุูตุริ

หวานปก้ตุิ (N=47) และ สุูตุริหวานน้อย (N=73),  = 29.414 Asymp. Sig. = .000 จิ่ง

สุริปุไดีว้า่ก้าริใช้ก้้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมโดียวิธีัก้ำาหนดีคา่เริิ�มตุน้และวิธักี้าริเตุอ่นพ็ร้ิอมก้นั

สุ่งผู้ลไดี้ดีีก้ว่า ก้ลุ่มก้าริทดีลองที� 1 ซึ่่�งใช้้วิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้นอย่างเดีียว ดีังเห็นไดี้

จิาก้ผู้ลก้าริทดีลองที�ทั�งสุองก้ลุ่มแตุก้ตุ่างก้ันอย่างมีนัยสุำาคัญทางสุถิตุิ 

  ก้าริศิ่ก้ษาเพิ็�มเตุิมทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 2 และก้ลุ่มที� 3 ซึ่่�ง

ข้อมูลของก้ริณีดีังก้ล่าวจิาก้ข้อมูลจิำานวน 120 ก้ริณี มีข้อมูลที�สุมบุูริณ์ใช้้ไดี้คิดีเป็น 

ริ้อยละ 100 มี พ็บุว่ามีผูู้้เล่อก้สุูตุริหวานปก้ตุิ (N=27) และ สุูตุริหวานน้อย (N=93),  

= 8.076 Asymp. Sig. = .004 เม่�อพ็ิจิาริณาผู้ลที�ไดี้ริ่วมก้ับุผู้ลที�ไดี้จิาก้สุมมตุิฐานที� 1 

ปริะก้อบุ จิง่สุรุิปได้ีวา่ทั�งวิธักี้ำาหนดีค่าเริิ�มตุน้และวิธักี้าริเตุอ่นทั�งสุองวิธัไีดีผู้้ลเป็นอย่าง

ดี ีแตุ่ทั�งนี�ในริปูแบุบุของก้ลุม่ทดีลองที� 2 หริอ่ก้ลุม่ที�ใช้ว้ธีิัก้าริก้ำาหนดีคา่เริิ�มตุ้นจิะสุง่ผู้ล

ไดี้ดีีก้ว่า ก้ลุ่มก้าริทดีลองที� 3 ซึ่่�งใช้้วิธัีก้าริเตุ่อน ดีังเห็นไดี้จิาก้ผู้ลก้าริทดีลองที�ทั�งสุอง

ก้ลุ่มแตุก้ตุ่างก้ันอย่างมีนัยสุำาคัญทางสุถิตุิ

  ก้าริศิ่ก้ษาเพิ็�มเตุิมทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 2 และก้ลุ่มที� 4 ซึ่่�ง

ข้อมูลของก้ริณีดีังก้ล่าวจิาก้ข้อมูลจิำานวน 120 ก้ริณี มีข้อมูลที�สุมบุูริณ์ใช้้ไดี้คิดีเป็น

ริ้อยละ 100  พ็บุว่า  = .288 Asymp. Sig. = .591 ซึ่่�งมีค่ามาก้ก้ว่า 0.05 ก้ล่าวค่อก้ลุ่ม

ก้าริทดีลองที� 2 และ 4 ไม่แตุก้ตุ่างก้ันอย่างมีนัยสุำาคัญทางสุถิตุิ

  ก้าริศิ่ก้ษาเพิ็�มเตุิมทดีสุอบุความแตุก้ตุ่างริะหว่างก้ลุ่มที� 3 และก้ลุ่มที� 4 ซึ่่�ง

ข้อมูลของก้ริณีดีังก้ล่าวจิาก้ข้อมูลจิำานวน 120 ก้ริณี มีข้อมูลที�สุมบุูริณ์ใช้้ไดี้คิดีเป็น

ริ้อยละ 100 พ็บุว่ามีผูู้้เล่อก้สุูตุริหวานปก้ตุิ (N=29) และ สุูตุริหวานน้อย (N=91),  = 

5.502 Asymp. Sig. = .019 และเม่�อพ็ิจิาริณาผู้ลที�ไดี้ริ่วมก้ับุผู้ลที�ไดี้จิาก้สุมมตุิฐาน

ที� 2 จิ่งสุริุปไดี้ว่าริูปแบุบุของก้ลุ่มทดีลองที� 4 หริ่อก้ลุ่มที�ใช้้ก้าริทดีลองในริูปแบุบุผู้สุม 

(Combination) จิะสุ่งผู้ลไดี้ดีีก้ว่าก้ลุ่มก้าริทดีลองที� 3 ซึ่่�งใช้้วิธัีก้าริเตุ่อนอย่างเดีียว ดีัง

เห็นไดี้จิาก้ผู้ลก้าริทดีลองที�ทั�งสุองก้ลุ่มแตุก้ตุ่างก้ันอย่างมีนัยสุำาคัญทางสุถิตุิ 
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7.  สำรุปและอภิปร�ย่ผล

  จิาก้ก้าริศ่ิก้ษาในครัิ�งนี�ทำาให้พ็บุว่า ทฤษฎีกี้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริม (Nudge Theory) 

เม่�อนำามาปริะยกุ้ต์ุก้บัุบุริบิุทก้าริปรัิบุเปลี�ยนพ็ฤตุกิ้ริริมก้าริบุริโิภัคเคร่ิ�องด่ี�มริสุหวานของ

คนไทย โดียเล่อก้ใช้้ 2 วิธัีในก้าริศิ่ก้ษา ไดี้แก้่ ก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น (Default) และ ก้าริ

เตุอ่น (Warning) ซึ่่�งจิาก้ผู้ลก้าริวิจิยั พ็บุวา่ ก้ารินำาทฤษฎีกี้าริสุะกิ้ดีพ็ฤตุกิ้ริริมมาริว่มใช้้

นั�นไดี้ผู้ลดีี ทำาให้คนสุามาริถปริับุพ็ฤตุิก้ริริมโดียไม่ริู ้ตุัวสุามาริถบุริิโภัคเคริ่�องดี่�ม

ริสุหวานนอ้ยไดีอ้ยา่งเปน็ธัริริมช้าตุเิปน็ผู้ลดีตีุอ่สุุขภัาพ็มาก้ข่�น มาก้ไปก้วา่นั�นจิาก้ก้าริ

วิเคริาะห์ข้อมูลเพ็ิ�มเตุิมยังพ็บุว่า วิธัีก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริม ดี้วยวิธัีก้าริก้ำาหนดีค่าเริิ�มตุ้น

ไดี้ผู้ลดีีก้ว่าวิธัีก้าริเตุ่อน สุามาริถปรัิบุพ็ฤตุิก้ริริมก้าริบุริิโภัคเคริ่�องดี่�มริสุหวานได้ีดีีก้ว่า 

และยังพ็บุว่าเม่�อนำาทั�ง 2 วิธัีใช้้ริวมก้ันตุามริูปแบุบุผู้สุม (Combination) ค่อใช้้ทั�งวิธัี

ก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้นและวิธัีก้าริเตุ่อนพ็ริ้อมก้ันนั�นจิะไดี้ผู้ลดีีที�สุุดี ดีังนั�นแล้วหาก้ตุ้องก้าริ

นำาวิธัีก้าริสุะก้ิดีไปปริับุใช้้ก้ับุบุริิบุทตุ่าง ๆ ในขณะที�มีทริัพ็ยาก้ริจิำาก้ัดี ไม่ว่าจิะเป็นทั�ง

ทางดี้านเวลาหริ่อทางก้าริเงิน จิ่งสุามาริถที�จิะเล่อก้ใช้้วิธัีก้าริตุั�งค่าเริิ�มตุ้นเป็นหลัก้ แตุ่

ถ้าหาก้อยาก้ให้ไดี้ผู้ลลัพ็ธั์ก้าริปริับุเปลี�ยนพ็ฤตุิก้ริริมสุูงสุุดีควริเป็นวิธัีก้าริผู้สุมทำาทั�ง 2 

อย่างพ็ริ้อมก้ัน

  ผูู้ว้จิิยัยังไดีท้ำาก้าริทดีสุอบุโดียนำาผู้ลก้าริทดีลองที�ไดีจ้ิาก้ก้ลุ่ม ก้าริใช้ว้ธิักี้ำาหนดี

ค่าเริิ�มตุ้น มาจิับุคู่เปริียบุเทียบุก้ับุก้ลุ่มวิธัีก้าริผู้สุม พ็บุว่าไม่มีความแตุก้ตุ่างก้ันอย่างมี

นัยสุำาคัญ ซ่ึ่�งสุามาริถอธิับุายได้ีว่าวิธักี้าริตัุ�งค่าเริิ�มตุ้นที�ได้ีผู้ลลัพ็ธ์ัดีีที�สุดุีเป็นองค์ปริะก้อบุ

ที�เหม่อนก้ันของทั�ง 2 ก้ลุ่ม ทำาให้ไม่มีความความแตุก้ตุ่างของผู้ลลัพ็ธั์อย่างช้ัดีเจิน 

  ผูู้้วิจิัยเช้่�อว่าก้าริสุะกิ้ดีพ็ฤติุก้ริริมจิะสุามาริถนำาไปใช้้ในทางธุัริก้ิจิได้ีอย่างมี

ปริะสิุทธิัภัาพ็ เน่�องจิาก้เปน็วิธีัช้ว่ยก้ริะตุุน้ก้าริตุดัีสิุนใจิบุริโิภัคของผูู้้บุริโิภัคได้ีอย่างเป็น

ริะบุบุ โดียมีตุ้นทุนที�ตุำ�าไม่เป็นภัาริะตุ่อธัุริก้ิจิ โดียเฉพ็าะอย่างยิ�งตุ่อธัุริก้ิจิดี้านอาหาริ

และเคริ่�องดี่�ม ที�จิำาเป็นตุ้องสุนองตุ่อความตุ้องก้าริของผูู้้บุริิโภัคยุคใหม่ที�เปลี�ยนแปลง

ไปตุามปริะสุบุก้าริณ์ เช่้น ก้าริทานอาหาริเพ่็�อสุขุภัาพ็ และก้าริใช้บุ้ริริจุิภััณฑ์์ที�เปน็มติุริ

ตุ่อสุิ�งแวดีล้อม เป็นตุ้น 
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  ข้อจัำ�กัดและข้อเสำนำอแนำะสำำ�หรับก�รวัิจััย่ในำอนำ�คัต

  งานวิจิัยช้ิ�นนี�ใช้้ก้ลุ่มตัุวอย่างก้าริทดีลองเพี็ยง 240 คน หร่ิอก้ลุ่มก้าริทดีลอง

ละ 60 คนเท่านั�น ดีังนั�นจิ่งเก้ิดีข้อจิำาก้ัดีของปริิมาณข้อมูลและก้ลุ่มตุัวอย่างยังเป็น 

ก้ลุ่มนัก้ศิ่ก้ษาซึ่่�งอาจิขาดีความหลาก้หลายทางช่้วงอายุของก้ลุ่มตัุวอย่าง งานวิจิัยใน

อนาคตุจิ่งควริศิ่ก้ษาโดียใช้้ก้ลุ่มตัุวอย่างที�หลาก้หลายมาก้ข่�นเพ่็�อให้ได้ีปริิมาณข้อมูล

ที�มาก้ข่�นและไดี้ผู้ลลัพ็ธั์ที�น่าเช้่�อถ่อก้ว่าเดีิม

  ก้าริทดีลองโดียใช้้นมเปริี�ยวยี�ห้อยาคูลท์เป็นตุัวแทนเคริ่�องดี่�มริสุหวาน อาจิ

เกิ้ดีข้อจิำากั้ดีทางดี้านสุุขภัาพ็ อันนำามาซึ่่�งเก้ณฑ์์ก้าริคัดีเข้าเพ็่�อทำาก้าริทดีลอง ดีังนั�น

งานวิจิัยในอนาคตุอาจิปริับุใช้้เคริ่�องดี่�มช้นิดีอ่�น ในก้าริทำาก้าริทดีลอง

  แม้ผู้ลก้าริทดีลองแสุดีงให้เห็นปริะสุิทธิัภัาพ็ของก้ารินำาแนวคิดีก้าริสุะก้ิดี

พ็ฤตุกิ้ริริมมาใช้ใ้นก้าริปริบัุพ็ฤตุกิ้ริริมก้าริริบัุปริะทานเคริ่�องดี่�มริสุหวานไดี ้แตุก่้าริศิก่้ษา

นี�ยังไม่คริอบุคลุมถ่งความยั�งย่นในก้าริปริับุพ็ฤติุก้ริริมของมนุษย์ ผูู้้วิจิัยจิ่งขอเสุนอให้

งานวิจิัยในอนาคตุศิ่ก้ษาว่าก้าริสุะก้ิดีพ็ฤตุิก้ริริมจิะสุามาริถปริับุพ็ฤติุก้ริริมไดี้อย่าง

ยั�งย่นหริอ่ไม ่ก้ลา่วคอ่ ก้าริสุะก้ดิีใน 1 คริั�ง อาจิทำาใหก้้าริตัุดีสิุนใจิมกี้าริเปลี�ยนแปลงไป

ดี้วยก้าริใช้้สุมองสุ่วนอัตุโนมัตุิ แตุ่เม่�อเก้ิดีความเคยช้ิน มีก้าริคิดีวิเคริาะห์มาก้ข่�น หริ่อ 

เม่�อออก้จิาก้สุภัาพ็แวดีล้อมหริ่อสุถานก้าริณ์ที�ไดี้ตัุ�งข่�นแล้ว อาจิก้ลับุไปมีพ็ฤติุก้ริริม

ก้าริก้ริะทำาแบุบุเดีิมไดี้ ซึ่่�งขาดีความยั�งย่นของก้าริปริับุพ็ฤตุิก้ริริม ทั�งนี�ในก้าริศิ่ก้ษา

อนาคตุอาจิมีก้าริเล่อก้ใช้้วิธัีก้าริวิธัีอ่�น ๆ ดี้วยเพ่็�อให้ไดี้ผู้ลลัพ็ธ์ัทางทฤษฎีีที�น่าสุนใจิ

และเก้ิดีความหลาก้หลายยิ�งข่�น

  สุำาหริบัุขอ้เสุนอแนะเช้งินโยบุายจิาก้งานวจิิยันี� ภัาคริฐัอาจินำาแนวคดิีก้าริสุะก้ดิี

ดี้วยวิธัีตุ่าง ๆ เข้ามา ปริะยุก้ตุ์ใช้้เพ็่�อแก้้ไขปัญหาโริคที�เก้ิดีจิาก้ก้าริบุริิโภัคนำ�าตุาลเก้ิน

ก้ว่าปริิมาณที�เหมาะสุม โดียไม่ตุ้องใช้้มาตุริก้าริรัิฐแทริก้แซึ่งอย่างเข้มงวดีจินเกิ้นไป 

และก้าริสุะกิ้ดียังมีตุ้นทุนตุำ�าในก้าริดีำาเนินงานเม่�อเปรีิยบุเทียบุกั้บุวิธัีอ่�น แตุ่สุามาริถ

เปลี�ยนพ็ฤตุิก้ริริมของคนในมีปริะสุิทธัิภัาพ็และสุ่งผู้ลดีีตุ่อสุังคมให้มีคุณภัาพ็ที�ดีีข่�น 

ลดีอัตุริาผูู้้ป่วยอันเป็นภัาริะทางงบุปริะมาณในก้าริริัก้ษาพ็ยาบุาล 
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