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ค�ำนิยม	 9

บทน�ำ 

เลิกทึกทักเอำเอง 
อะไรเป็นตัวผลักดันให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ 13

บทที่ 1

คุณจะผลักดันให้คนอื่นท�ำสิ่งที่คุณต้องกำรได้อย่ำงไร 
สิ่งจูงใจใช้  (ไม่)  ได้ผลตอนไหนและเพรำะอะไร 33

บทที่ 2

เครกส์ลิสต์  เขำวงกต  และลูกเทนนิสกับถังสอนอะไรเรำ
เกี่ยวกับเหตุผลที่ท�ำให้ผู้หญิงมีรำยได้น้อยกว่ำผู้ชำย 
บนที่รำบใต้ยอดเขำคิลิมันจำโร 51

บทที่ 3

สังคมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่สอนอะไรเรำ
เกี่ยวกับผู้หญิงและกำรแข่งขัน 
เยี่ยมเยียนชนเผ่ำกะสิ 71
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บทที่ 4

นักกีฬำที่เสียใจเพรำะได้เหรียญเงินกับนักกีฬำที่ดีใจ
เพรำะได้เหรียญทองแดงช่วยให้เรำก�ำจัดควำมเหลื่อมล�้ำ
ด้ำนควำมส�ำเร็จได้อย่ำงไร 
กำรศึกษำภำครัฐ : ปัญหำมูลค่ำ 627,000 ล้ำนดอลลำร์ 87

บทที่ 5

เด็กยำกจนตำมทันเด็กร�่ำรวยภำยในไม่กี่เดือนได้อย่ำงไร 
มุ่งสู่โรงเรียนเตรียมอนุบำล 121

บทที่ 6

ค�ำพูดอะไรที่สำมำรถยุติกำรเลือกปฏิบัติในยุคสมัยใหม่ได้ 
ควำมจริงฉันไม่ได้เกลียดคุณหรอก  ฉันแค่ชอบเงินเท่ำนั้นเอง 141

บทที่ 7

เลือกอะไรต้องระวังให้ดี  มันอำจย้อนกลับมำท�ำร้ำยคุณได ้
แรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำรเลือกปฏิบัติ 167

บทที่ 8

เรำจะช่วยตัวเรำจำกกำรท�ำลำยตัวเองได้อย่ำงไร 
ใช้กำรทดลองภำคสนำมเพื่อระบุสถำนกำรณ์คอขำดบำดตำย 185

บทที่ 9

อะไรท�ำให้ผู้คนบริจำคเพื่อกำรกุศลได้จริง ๆ 
อย่ำโน้มน้ำวคนด้วยควำมใจดี  
จงโน้มน้ำวด้วยควำมทะนงตนของพวกเขำ 215
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บทที่ 10

ภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่และกำรเปิดให้เลือกถอนตัว
สอนอะไรเรำเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้คนบริจำคเพื่อกำรกุศล
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงตอบแทนอันน่ำทึ่ง 245

บทที่ 11

ท�ำไมผู้บริหำรธุรกิจในทุกวันนี้ถึงใกล้สูญพันธุ์
สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรทดลองในธุรกิจของคุณ 265

บทส่งท้ำย

วิธีเปลี่ยนแปลงโลก…หรืออย่ำงน้อย
ท�ำให้ซื้อของได้ถูกลงก็ยังดี
ชีวิตคือห้องทดลอง 299

ประวัติผู้เขียน	 305
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บ	 างครั้งสิ่งที่ควรจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกลับเป็นสิ่งที่ 

	 มองเหน็ได้ยากที่สดุ

นั่นเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นกบัผมสมยัที่ยงัเป็นนกัเศรษฐศาสตร์หนุม่ในช่วง

ปลายทศวรรษที่	1990		ซึ่งเป็นยคุที่น่าตื่นเต้นส�าหรบัวงการเศรษฐศาสตร์		

ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนที่ฮาร์วาร์ดและเอ็มไอที	 	ซึ่งเป็นสถาบัน 

อนัทรงเกยีรตทิี่นบัเป็นจดุศนูย์กลางของคลื่นลกูใหม่ในสาขาเศรษฐศาสตร์		

ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา		เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาที่ถูก

ครอบง�าด้วยเรื่องของทฤษฎ	ี	ความก้าวหน้าครั้งใหญ่มกัเกดิจากกลุม่คนที่

ฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเขียนแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์อันแสนซับซ้อน

และจับต้องได้ยากเกี่ยวกับวิธีการท�างานของสิ่งต่าง	ๆ	ในโลก		อย่างไร

ก็ตาม		การเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณของพลังในการค�านวณจากคอมพิวเตอร์ 

และชุดข้อมูลขนาดใหญ่ท�าให้สาขาอาชีพที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกิด 

การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในช่วงทศวรรษที่	1980	และ	1990		การ

ค�ำนิยม
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ท�าวจิยัโดยวเิคราะห์ข้อมลูจากโลกแห่งความเป็นจรงิเริ่มกลายเป็นจดุสนใจ

ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์มากขึ้น		ส่วนนักเศรษฐศาสตร์หนุ่มอย่างผม 

ที่รู ้ตัวว่าไม่ได้ฉลาดพอที่จะคิดทฤษฎีเลิศหรูขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาไปกับ 

การขดุค้นข้อมูลเพื่อมองหาข้อเทจ็จรงิที่น่าสนใจ		

อย่างไรกต็าม		ความเป็นเหตเุป็นผลเป็นสิ่งที่พสิูจน์ได้ยาก		วิธทีี่ดี

ที่สุดในการท�าความเข้าใจมันคือการทดลองแบบสุ่ม		นั่นเป็นเหตุผลว่า

ท�าไมองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาถึงก�าหนดให้มีการทดลอง

แบบสุม่ก่อนที่จะรบัรองยาตวัใหม่	ๆ		ปัญหากค็อืการทดลองในห้องปฏบิตัิ

การที่ใช้ทดสอบยาอาจไม่สามารถตอบค�าถามที่นกัเศรษฐศาสตร์อย่างผม

สงสยัได้		ด้วยเหตุนี้		เราจงึทุ่มเทแรงกายไปกบัการมองหา		“การทดลอง

โดยบงัเอญิ”		หรอืเรื่องแปลก	ๆ	ที่เกดิขึ้นด้วยความบงัเอญิในโลกแห่งความ

เป็นจรงิ		ซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกบัการทดลองแบบสุ่ม		ตวัอย่างเช่น		เมื่อ

เกิดพายุเฮอริเคนพัดถล่มเมืองหนึ่งแต่ไม่แตะต้องอีกเมือง		คุณอาจคิดว่า

สาเหตุเป็นเพราะความบังเอิญที่ไร้แบบแผน		หรือลองพิจารณาการเปิด 

ให้มกีารท�าแท้งถกูกฎหมายโดยศาลสงูสดุหลงัการพจิารณาคด	ี	Roe v. Wade  

ในปี	1973		ซึ่งท�าให้แนวโน้มในการท�าแท้งของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมหาศาล

ในบางรฐั		แต่ในรัฐอื่น	ๆ	กลบัไม่ได้รบัผลกระทบ		การเปรยีบเทยีบสภาพ

ชวีติของทารกที่เกดิมาในช่วงนั้นในหลาย	ๆ	รฐัช่วยบอกอะไรเราบางอย่าง

เกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายนี้		รวมถึงค�าถามที่ลึกซึ้งกว่า		เช่น		การ 

ได้เกดิมาโดยที่ไม่มใีครต้องการส่งผลกระทบต่อชวีติของคนคนหนึ่งอย่างไร		

ดงันั้น		ผมกบันกัเศรษฐศาสตร์อกีเป็นจ�านวนมากจงึทุ่มเทเวลาไป

กบัการมองหาการทดลองโดยบงัเอญิ		

ทว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งผมได้พบกับนักเศรษฐศาสตร์ 

คนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าผมสองสามปี		 เขามีพื้นเพที่แตกต่างจากผมมาก		

เขาไม่ได้เข้าเรยีนที่ฮาร์วาร์ดหรอืเอม็ไอที		แต่จบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั

วิสคอนซิน-สตีเวนส์พอยต์		และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไวโอมิง		

SAMPLE



11

งานสอนครั้งแรกของเขาเริ่มต้นที่มหาวทิยาลยัเซน็ทรลั	ฟลอรดิา		ซึ่งไม่ใช่

สถานที่อนัทรงเกยีรตเิท่าไหร่		

ชื่อของเขาคือจอห์น	ลิสต์		เขาไม่เหมือนผมกับนักเศรษฐศาสตร์ 

ชื่อดังคนอื่น	ๆ	ตรงที่เขาก�าลังบุกเบิกสิ่งที่ดูชัดเจนและสมเหตุสมผลมาก

เมื่อมองย้อนกลบัไป		นั่นคอื		ด�าเนนิการทดลองทางเศรษฐศาสตร์แบบสุม่

ในโลกแห่งความเป็นจริง		แต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างกลับไม่มีใครท�า 

แบบเขาเลยสักคน		บางทีอาจเป็นเพราะธรรมเนียมในวงการนี้และสิ่งที่ 

นกัเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อน	ๆ	เคยท�ากนัมา		เราจงึไม่เคยนกึเลยว่าตวัเองจะ

สามารถด�าเนินการทดลองแบบสุ่มกับคนจริง	ๆ	ในสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐศาสตร์จริง	ๆ		โดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยซ�้าว่าก�าลังเข้าร่วมการ

ทดลองอยู่		สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเราต้องให้ลูกคนขับรถบรรทุกอย่าง

จอห์นช่วยชี้ทาง		

ลองดูตวัอย่างเรื่องของอคตกิไ็ด้		สมมตุวิ่าใครคนหนึ่งท�าตวัมอีคติ

กับคนอื่น		ทุกคนก็มักจะคิดว่าคนคนนั้นเหยียดเชื้อชาติ	 	 เหยียดเพศ		

เหยยีดคนรกัร่วมเพศ		หรอืเหยยีดอะไรอย่างอื่น		แต่ไม่เคยมใีครไปช�าแหละ

แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่ดูเผิน	ๆ	แล้วเกิดจากความไม่ชอบ		

ความรงัเกยีจ		หรอืไม่กค็วามเกลยีดชงัล้วน	ๆ	เหมอืนอย่างที่จอห์น	ลสิต์		

กบัยูร	ีกนซี	ี	ได้ท�า		การทดลองของพวกเขาที่อธบิายไว้ในบทที่	6	และ	7	

ได้แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกปฏิบัติอาจไม่ใช่ความ

เกลียดชังเสมอไป		แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างการท�าเงินให้ได้ 

มากขึ้น		

ส�าหรับผม		สัญญาณของอัจฉริยะที่แท้จริงคือความสามารถใน 

การมองเห็นสิ่งที่ดูชัดเจนแต่คนอื่นกลับมองไม่เห็น		และถ้ามองในแง่นั้น		

จอห์น	ลิสต์		กับยูรี	กนีซี		ก็เป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอน		พวกเขาเป็น 

ผู้บุกเบิกที่แท้จริงของหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ	50	ปีของ

แวดวงเศรษฐศาสตร์		หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของพวกเขาที่จะแสดง 

ให้เห็นว่าการทดลองสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้หากอยู่ในมือ
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ของนกัวจิยัที่มคีวามสร้างสรรค์และช่างคดิ		ข้อจ�ากดัเพยีงอย่างเดยีวกค็อื

จนิตนาการของผู้ออกแบบการทดลองเอง		

การทดลองภาคสนามแบบสุ่ม		(ซึ่งเป็นชื่อที่คนเรียกแนวทางของ

จอห์นและยรู)ี		ไม่เพยีงเป็นเครื่องมอืที่ทรงพลงัเท่านั้น		มนัยงักลายเป็นเรื่อง

ที่สนกุมากอย่างที่คณุจะได้เหน็ด้วยตวัเอง		ผมหวงัว่าคณุจะเพลดิเพลนิกบั

การอ่านหนงัสอืเล่มนี้มากเท่ากบัผมนะครบั		

—	สตเีวน	เลวติต์		
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บ

เลิกทึกทักเอาเอง

อะไรเป็นตัวผลักดันให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ

นถนนที่ทอดยาวไปสู่เมืองชิลลองในภูเขากะสิซึ่งอยู่ทางตะวันออก 

	 เฉยีงเหนอืของอนิเดยีมป้ีายที่ชวนให้งนุงงตั้งอยูป้่ายหนึ่ง		ข้อความ

บนนั้นเขียนไว้ว่า		“การแบ่งทรัพย์สินที่หามาเองอย่างเสมอภาค”		เรา

สอบถามคนขบัรถของเราที่ชื่อมนิอตต์ว่าข้อความนั้นหมายถงึอะไร

เรานดัพบกบัมนิอตต์ที่สนามบนิกูวาฮาตหิลงัจากเที่ยวบนิอนัยาวนาน

จากสหรฐัอเมรกิา		เขาเป็นมคัคเุทศก์ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลดิเพลนิ

ตลอดการเดนิทาง		เราขบัรถไปตามถนนที่ไม่น่าจะใช้การได้		ผ่านหมูบ้่าน

ต่าง	ๆ	ที่เงียบสงบและสวยงามบนเนินเขาอันเขียวขจีซึ่งมีกลิ่นขิงลอยมา 

ตามลม		ทั้งยังห้อมล้อมไปด้วยนาข้าวและสวนสับปะรดอันอุดมสมบูรณ	์	

มินอตต์เป็นชายวัย	28	ปี		รูปร่างเตี้ยและผอมบาง		ยิ้มแย้มอยู่เสมอ		 

คอยเอาใจใส่เราอย่างเต็มที่		แถมยังพูดภาษาถิ่นได้ถึงเจ็ดภาษาและพูด 

ภาษาองักฤษได้ดพีอสมควร		เขาชนะใจเราในทนัที

บทน�ำ
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“ผมไม่ได้ท�างานในทุง่นาเหมอืนผูช้ายส่วนใหญ่ในหมูบ้่าน”		เขาบอก

เราอย่างภาคภูมิใจ		“ผมท�างานเป็นล่าม		เป็นคนขับรถ		ดูแลปั๊มน�้ามัน

ของพี่สาว		และขายสนิค้าที่ตลาด		เหน็ไหมครบั!		ผมท�างานหนกัมาก!”		

เราพยักหน้าอย่างเห็นด้วย		เห็นได้ชัดว่าเขาดูจะเกิดมาเพื่อเป็น 

ผู้ประกอบการ		ถ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา		มินอตต์คงประสบความส�าเร็จ 

ในการบรหิารธรุกจิแฟรนไชส์อย่างไม่ต้องสงสยั		หรอือาจถงึขั้นเปิดบรษิทั

ซอฟต์แวร์แบบเดียวกับในซิลิคอนวัลเลย์ถ้าดูจากประวัติการศึกษาที่ 

น่าประทบัใจของเขา

แต่ชวีติของมนิอตต์กลบัมข้ีอจ�ากดั		“ผมแต่งงานไม่ได้ครบั”		เขาพดู

พลางถอนหายใจ		เมื่อเราสอบถามเหตผุล		เขาก็อธบิายว่าในฐานะผู้ชาย

ชาวกะสิ		เขาต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวหรือครอบครัวของภรรยา		และเขา 

ไม่อยากท�าแบบนั้น		เขาอยากมบ้ีานของตวัเอง		แต่มนัเป็นไปไม่ได้ในสงัคม

ของเขา		เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์		หลายสิ่งที่

เขาอยากท�าต้องได้รับการยินยอมจากพี่สาว		เพราะในสังคมแบบผู้หญิง

เป็นใหญ่ของกะสิ		ผู้หญิงเป็นฝ่ายกุมอ�านาจทางเศรษฐกิจ		แม้แต่ผู้ชาย 

ที่มีความสามารถและมีหัวทางธุรกิจมากที่สุดอย่างมินอตต์ก็ยังถูกลดขั้น

เป็นพลเมืองชั้นสอง		มินอตต์อธิบายว่าป้ายที่เราเห็นบนถนนคือส่วนหนึ่ง

ของขบวนการเคลื่อนไหวที่พวกผู้ชายเพิ่งเริ่มต้นกัน		ผู้ชายในสังคมกะสิ 

เริ่มแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการถูกปฏิบัติเหมือน		“วัวพ่อพันธุ์และ 

พี่เลี้ยงเดก็”

ที่นี่คือจักรวาลคู่ขนานกับสังคมของเรา		ซึ่งเราเชื่อว่าอาจช่วย

คลี่คลายปรศินาทางเศรษฐกจิที่ซบัซ้อนที่สดุอย่างหนึ่งในสงัคมตะวนัตกได้		

นั่นคอื		ท�ำไมผู้หญงิถงึประสบควำมส�ำเรจ็ทำงเศรษฐกจิน้อยกว่ำผู้ชำย

ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่		คุณย่อมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เหตุผลของความไม่เท่าเทียมทางเพศและปัญหาอื่น	ๆ		เช่น		การเลือก

ปฏบิตั	ิ	ความเหลื่อมล�้าทางการศกึษาระหว่างนกัเรยีนที่ร�่ารวยกบันกัเรยีน

ที่ขัดสน		รวมถึงปัญหาความยากจน		แต่ค�าถามก็คือ		แท้จริงแล้วคุณรู้
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เหตุผลเหล่านั้นได้อย่างไร		คุณรู้จากเรื่องเล่าสู่กันฟัง		ความรู้สึกตาม

สญัชาตญาณ		หรอืการใคร่ครวญใช่หรอืเปล่า

หนงัสอืเล่มนี้จะพาคณุก้าวข้ามเรื่องเล่าสูก่นัฟังและต�านานพื้นบ้าน		

ในระหว่างที่อ่านคุณจะได้ร่วมส�ารวจไปกับเราเพื่อค้นหาเหตุผลที่ท�าให้ 

คนเราท�าสิ่งต่าง	ๆ	อย่างที่ท�าอยูท่กุวนั		เราพยายามเข้าถงึมมุมดืที่แทจ้รงิ

ของแรงจูงใจของมนษุย์โดยท�าการทดลองในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ		 

เพื่อจะได้สังเกตผู้คนขณะที่พวกเขาท�าสิ่งต่าง	ๆ	ตามปกติและไม่รู้ตัวว่า 

ถูกจับตามองอยู่	 	จากนั้นเราก็วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะ

เปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณเกี่ยวกับมนุษยชาติและตัวคุณเอง		แนวทาง 

ที่ไม่เหมอืนใครของเราคดัสรรบทเรยีนใหม่	ๆ	จากการสงัเกตชวีติประจ�าวนั		

ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จูงใจผู้คน		ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปของ

เงนิ		การยอมรบัทางสงัคม		หรอืสิ่งอื่นใดกต็าม

แล้วเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังและสิ่งจูงใจที่เหมาะสม

ได้อย่างไร		เราจะเข้าถงึมมุมดืที่แท้จริงของแรงจูงใจของมนุษย์ได้อย่างไร		 

ในช่วง	20	ปีที่ผ่านมาเราออกนอกห้องท�างานเพื่อพยายามหาค�าตอบว่า

อะไรจูงใจให้ผู้คนท�าสิ่งต่าง	ๆ	ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต	ิ	เหตุผลที่

เราท�าแบบนี้ไม่ได้ซบัซ้อนอะไรเลย		ถ้าเราพาคนมทีฐิเิข้าไปในห้องทดลอง

โดยที่เขารูต้วัว่าถกูจบัตามองอยู	่	เขาจะไม่ท�าตวัเหมอืนคนมทีฐิ	ิ	แต่จะพดู

สิ่งที่เขาคดิว่านกัวทิยาศาสตร์อยากได้ยนิหรอืท�าสิ่งที่สงัคมคาดหวงั		เพราะ

เขามีแรงจูงใจในการท�าตัวแบบที่นักวิจัยต้องการ		ทว่าถ้าคุณจับตามอง

พฤติกรรมของเขาตอนอยู่ในบาร์แถวบ้านขณะที่คน		“แปลกแยก”		เดิน

เข้ามา		(หรือเปิดโอกาสให้เขาได้คุยกับคนที่ดูแปลกประหลาดและพูดจา

แปลก	ๆ)		คณุกจ็ะสงัเกตเหน็การเลอืกปฏบิตัทิี่พบเหน็ได้ทั่วไป		

ด้วยเหตุนี้		งานวิจัยจึงพาเราเดินทางจากภูเขาคิลิมันจาโรไปยัง 

โรงกลั่นไวน์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย		จากตอนเหนืออันร้อนอบอ้าวของอินเดีย 
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ไปยังถนนอันหนาวเย็นในเมืองชิคาโก		จากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนใน

อสิราเอลไปยงัห้องประชมุคณะกรรมการของหนึ่งในบรษิทัขนาดใหญ่ที่สดุ

ของโลก		การออกผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงท�าให้เราเข้าใจสิ่งที่

ก�าลงัเกดิขึ้นจรงิ	ๆ	กบัผู้คน

เมื่อสงัเกตเหน็แนวทางการประพฤตติวัของผูค้นในสถานการณ์ปกติ		 

เราก็จะเข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาได้ดีขึ้น		หนึ่งในการค้นพบส�าคัญของ

เรากค็อื		การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัเป็นรากฐานของแรงจูงใจของมนษุย์		

นี่ไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวเสมอไป		สองสิ่งนี้อาจดูเหมือนกัน		แต่

ความจรงิแล้วแตกต่างกนัมาก		เรื่องนี้ถอืเป็นความเข้าใจที่ส�าคญั		เพราะ

เมื่อเราระบุได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่าอย่างแท้จริง		ไม่ว่าจะเป็นเงิน		

ความเหน็แก่ผูอ้ื่น		ความสมัพนัธ์		การยกย่องชมเชย		หรอือะไรท�านองนั้น		

เราย่อมสามารถคิดหาค�าตอบได้อย่างแม่นย�ามากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งจูงใจ

หรอืกลไกที่จ�าเป็นในการชกัน�าให้พวกเขามผีลการเรยีนดขีึ้น		ไม่ข้องแวะกบั

เรื่องผดิกฎหมาย		ท�างานได้ดขีึ้น		บรจิาคเงนิเพื่อการกศุลมากขึ้น		เลอืก

ปฏบิตัติ่อคนอื่นน้อยลง		และอื่น	ๆ

แล้วเราพฒันาแนวทางการวจิยัแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไร		สมยัที่จอห์น 

ขายการ์ดสะสมรปูนกักฬีาในช่วงทศวรรษที่	1980		เขามกัทดลองใช้กลยทุธ์

การต่อรองและก�าหนดราคาแบบต่าง	ๆ	เพื่อค้นหาว่าวิธีไหนได้ผลดีที่สุด		

ต่อมาเมื่อเขาเรยีนปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ-

สตีเวนส์พอยต์และขายการ์ดไปด้วย		เขามักสงสัยว่าตัวเองจะสามารถ 

เรยีนรูเ้รื่องส�าคญัเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร์ด้วยการทดลองภาคสนามได้หรอืไม่  

กฎของเศรษฐศาสตร์จะถกูทดสอบในโลกแห่งความเป็นจรงิได้หรอืไม่		ขณะ

เดยีวกนัในสถานที่ที่ห่างออกไปหลายพนักโิลเมตร		ยูรกี�าลงัคดิหาวธิจีงูใจ

อาสาสมัครที่ท�าหน้าที่รวบรวมเงินบริจาคเพื่อหน่วยงานการกุศลแห่งหนึ่ง		

ในระหว่างนั้นเขาค้นพบว่าเวลาจงูใจอาสาสมคัร		แนวทางดั้งเดมิอย่างการ

จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานอาจแย่กว่าการไม่จ่ายค่าตอบแทนให้พวกเขา

เลย
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ในอดตี		นกัเศรษฐศาสตร์รูส้กึแคลงใจเกี่ยวกบักำรทดลองภำคสนำม

แบบมีกลุ่มควบคุม  ถ้าอยากให้การทดลองถูกต้องสมบูรณ์		ทุกอย่าง 

นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ภายใต้การส�ารวจต้องถูกควบคุมให้คงที่	 	นี่คือ

แนวทางที่นกัวจิยัใช้ทดสอบทฤษฎขีองตวัเอง		ถ้าพวกเขาอยากหาค�าตอบ

ว่าไดเอทโค้กเป็นสาเหตุของมะเร็งในหนูใช่หรือไม่		พวกเขาก็จะควบคุม		

“ปัจจยัอื่น	ๆ	ให้คงที่”		เช่น		อากาศ		แสงสว่าง		และชนดิของหน	ู	สิ่งที่

เปลี่ยนแปลงได้มีแค่ปริมาณการบริโภคไดเอทโค้ก		เป็นเวลาหลายปีที่ 

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าไม่มีทางด�าเนินการทดสอบแบบนั้นใน		“โลกแห่ง

ความเป็นจริง”		เพราะพวกเขาไม่สามารถควบคุมปัจจัยส�าคัญอื่น	ๆ	ได้

อย่างง่ายดาย

แต่ในความเป็นจรงิแล้วโลกเศรษฐกจิไมใ่ชห่ลอดทดลองเคม	ี	เพราะ

มผีูค้นอยูห่ลายพนัล้านคนและบรษิทัหลายพนัแห่ง		เราจะแสดงให้เหน็เรื่อง

ที่ขดัแย้งกบัแนวคดิเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั		นั่นคอื		ถ้าการทดลองของคณุ

ม	ี	“สิ่งปนเปื้อน”		เจือปนอยู่		หรอืถ้าคณุก�าลงัพจิารณาความเป็นไปของ

สิ่งต่าง	ๆ	ในโลกแห่งความเป็นจริงอันแปลกประหลาดและไร้การควบคุม		

การทดลองภาคสนามแบบสุม่ย่อมน�ามาซึ่งค�าตอบที่แทจ้รงิ		อนัที่จรงิแล้ว		

การทดลองภาคสนามได้กลายเป็นหนึ่งในนวตักรรมทางการทดลองที่ส�าคญั

ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ		ระเบียบวิธีของเราไม่เพียงเปิดโอกาสให้เรา

ประเมินสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นเท่านั้น		แต่ยังช่วยให้เราสืบหาว่าท�ำไมสิ่งนั้นถึง

เกิดขึ้นด้วย		เราขอเสนอตัวอย่างของการที่ระเบียบวิธีของเราสามารถ

คลี่คลายปัญหาทางเศรษฐกจิอนัซบัซ้อนที่สดุในโลกหลายเรื่อง		ซึ่งรวมถงึ

ปัญหาต่อไปนี้

•	 ในโลกเศรษฐกจิสมยัใหม่โดยส่วนใหญ่		ท�าไมผู้หญงิถงึ

ยังมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายทั้งที่ท�างานเดียวกัน		แถมยัง

ครองต�าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงน้อยกว่าด้วย
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•	 ท�าไมบางคนถึงถูกคิดราคาสินค้าและบริการแพงกว่า 

คนอื่น

•	 ท�าไมคนเราถงึเลอืกปฏบิตัติ่อกนั		เราจะท�าอย่างไรเพื่อ

ให้พวกเขาเลกิท�าแบบนั้นและหลกีเลี่ยงการเป็นฝ่ายเลอืก

ปฏบิตัเิสยีเอง

•	 ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาภาครัฐ

เยอะกว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่		แต่อัตราการ 

เลิกเรียนกลางคันในระดับมัธยมปลายกลับสูงกว่าถึง	 

50	เปอร์เซน็ต์ในบางพื้นที่		หลกัสตูรการศกึษาราคาแพง

ตามสมยันยิมก่อให้เกดิความแตกต่างใด	ๆ	หรอืไม่		เรา

ต้องก�าจดัความเหลื่อมล�้าทางการศกึษาระหว่างนกัเรยีน

ร�่ารวยกับนักเรียนยากจนด้วยวิธีไหนจึงจะคุ ้มกับ 

งบประมาณ

• ธรุกจิต่าง	ๆ	จะสามารถท�าอะไรได้บ้างเพื่อคดิค้นนวตักรรม

อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น		ปรบัปรงุประสทิธภิาพ		รวมถงึ

สร้างมลูค่า		โอกาส		และงานให้มากขึ้นในโลกที่เชื่อมโยง

ถงึกนัและมกีารแข่งขนัมากขึ้นเรื่อย	ๆ

•	 องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรจะส่งเสริมให้ผู้คนตอบแทน

สงัคมมากขึ้นได้อย่างไร		และคณุจะท�าให้หน่วยงานการ

กศุลที่คณุชื่นชอบมปีระสทิธภิาพมากขึ้นได้อย่างไร

คุณอาจคิดว่าค�าถามเหล่านี้แทบไม่มีอะไรคล้ายกันเลย		แต่จาก 

มมุมองของเรา		ค�าถามทั้งหมดนี้สามารถพจิารณาได้ในมมุของเศรษฐศาสตร์

และอาจคลี่คลายได้ด้วยวิธีการง่าย	ๆ	ทางเศรษฐศาสตร์		การทดลอง 

ภาคสนามจะช่วยให้เราค้นพบวิธีการเหล่านี้	 	ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการ

ท�าความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งจูงใจที่เหมาะสม		และการคิดหาค�าตอบว่า 

จรงิ	ๆ	แล้วอะไรคอืตวัผลกัดนัให้ผู้คนท�าสิ่งต่าง	ๆ
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ความเชื่อมโยงและความเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกัน

ผู้คนชอบพูดว่า		“สิ่งนี้เป็นสาเหตุของสิ่งนั้น”		ไม่ว่าเราจะรู้ว่ามันเป็น 

ความจริงหรือไม่ก็ตาม		แต่เมื่อปราศจากข้อมูลการทดลองที่รวบรวม 

มาจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว		เราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับคนพูดจา 

เพ้อเจ้อที่สรปุความเป็นเหตเุป็นผลแบบนั้น

เมื่อไม่นานมานี้		พวกเราและเพื่อนนกัเศรษฐศาสตร์จากมหาวทิยาลยั

ชิคาโกอย่างสตีเวน	เลวิตต์	 	และแชด	ไซเวอร์สัน		ได้พูดคุยกับเหล่า 

ผู้บริหารของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเกี่ยวกับแนวทาง 

ที่พวกเขาสามารถใช้กระตุ้นยอดขาย		ผู้บริหารฝ่ายการตลาดระดับสูง 

คนหนึ่งให้พวกเราดูภาพต่อไปนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าโฆษณาของบริษัทเขา

มปีระสทิธภิาพในการสร้างยอดขาย		(มกีารเปลี่ยนแปลงตวัเลขเพื่อรกัษา

ความลบั		แต่ความสมัพนัธ์ยงัคงเหมอืนเดมิ)

ปริมาณโฆษณา

ความสัมพันธ์ระหว่างโฆษณาและยอดขาย

ยอ
ดข

าย
  (

ล้า
นด

อล
ลา

ร์)SAMPLE
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“นี่คือหลักฐานชี้ชัด”		เขาพูดอย่างภาคภูมิใจ		“มันแสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ด้านบวกที่ชัดเจนระหว่างโฆษณาและยอดขาย		 เมื่อเรา 

ลงโฆษณา	1’000	ชิ้น		ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ	35	ล้านดอลลาร์		แต่ 

เหน็ไหมว่ายอดขายลดลงเหลอืประมาณ	20	ล้านดอลลาร์เมื่อเราลงโฆษณา

แค่	100	ชิ้น”		

ถ้าอยากรูว่้าเหตใุดความสมัพนัธ์ระหว่างการลงโฆษณาและยอดขาย

อาจไม่ได้ชดัเจนแจ่มแจ้งอย่างที่ผู้บรหิารคนนั้นเชื่อมั่น		ลองดูกราฟคลา้ย	ๆ 

กนัที่เราสร้างขึ้นกไ็ด้

ยอดขายของไอศกรีมโคน  (ล้านชิ้น)

ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายของไอศกรีมและการจมน�า้

กา
รจ

มน
�้า

แผนภูมิที่สองแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก 

สองเรื่อง		ได้แก่		จ�านวนการจมน�้าตั้งแต่ปี	1999-2005		และปริมาณ 

ยอดขายปลีกของไอศกรีมโคน		(หน่วยเป็นล้านชิ้น)		จากหนึ่งในบริษัท

SAMPLE
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