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มคิดว่านักเขียนทุกคนล้วนมีภาพอยู่ในหัวว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์
อย่างไรจากการอ่านผลงานของพวกเขา  ภาพในหัวของผมคือบริเวณ
ตู้กดน�้ำดื่มของบริษัท  ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมส�ำหรับแบ่งปันความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรื่องซุบซิบ  ผมคาดหวังว่าผลงานของผมจะช่วยเพิ่มพูน
ค�ำศัพท์ที่ผู้คนใช้เวลาพูดคุยกันเกี่ยวกับทางเลือกและการตัดสินใจของผู้อื่น  
นโยบายใหม่ ๆ ของบริษัท  หรือการตัดสินใจลงทุนของเพื่อนร่วมงานสักคน  
ท�ำไมผมจึงให้ความสนใจกับเรื่องซุบซิบน่ะหรือ  ค�ำตอบคือ  เพราะการบ่งชี้
และตีตราความผิดพลาดของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานกว่าการ
ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของตัวเองอยูม่ ากเลยทีเดียว  ปกติแล้วการตัง้ ค�ำถาม
ในสิ่งที่เราเชื่อหรือต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก  และจะยากเป็นพิเศษในเวลาที่
เราจ�ำเป็นต้องท�ำแบบนั้น  แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดเห็น
อันรอบรู้ของผู้อื่น  พวกเราหลายคนมักคาดการณ์ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติว่า
บรรดาเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานจะประเมินการตัดสินใจของเราอย่างไร  
คุณภาพและเนื้อหาของการประเมินที่เราคาดการณ์เอาไว้เหล่านี้จึงมีความ
ส�ำคัญมาก  การคาดการณ์วา่ เราจะต้องพบเจอกับการพูดคุยอย่างเฉียบแหลม
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คือแรงจูงใจอันทรงพลังที่ท�ำให้เราหันมาประเมินตัวเองอย่างจริงจัง  อาจพูด
ได้วา่ ทรงพลังกว่าการตัง้ ปณิธานในวันปีใหม่วา่ จะพัฒนาการตัดสินใจของเรา
ให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเสียอีก
การเรียนเกี่ยวกับการแพทย์นั้นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ค�ำศัพท์ทาง
การแพทย์  กว่าจะวินจิ ฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ  แพทย์จำ� เป็นต้องสัง่ สม
ค�ำศัพท์และชื่อเรียกจ�ำนวนมากเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ  โดยแต่ละค�ำจะแสดงถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บป่วยกับอาการ  อาการที่ปรากฏก่อนอาการ
อื่นกับสาเหตุที่เป็นไปได้   อาการที่จะเกิดขึ้นกับผลที่จะตามมา  รวมถึงการ
แทรกแซงที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาหรือบรรเทาความเจ็บป่วย  ในท�ำนองเดียวกัน  
การจะท�ำความเข้าใจทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึง้ มากขึน้
นั้นต้องอาศัยค�ำศัพท์จ�ำนวนมากกว่าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน  ผมหวังว่า
การพูดคุยอย่างเฉียบแหลมจะช่วยให้เรามองเห็นแบบแผนของความผิดพลาด
ที่คนเราท�ำอย่างชัดเจน  โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนั้น
เรียกว่าอคติ  ซึง่ เราสามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าว่าจะเกิดขึน้ ในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น  เมื่อวิทยากรผู้หล่อเหลาและมีท่าทางมั่นใจก้าวขึ้นเวที   เรา
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าผู้ฟังจะประเมินสิ่งที่เขาพูดในเชิงบวก
มากกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น   การตั้ ง ชื่ อ ให้ กั บ อคติ ป ระเภทนี้    (ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า
ปรากฏการณ์หน้ามืดตามัวหรือ  halo effect)  ท�ำให้เราสามารถคาดการณ์  
สังเกตเห็น  และท�ำความเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น
เวลาถูกถามว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่   ปกติแล้วคุณมักตอบค�ำถามนี้ได้  
เพราะคุณเชื่อว่าตัวเองรู้ว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้นในสมอง  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
มักประกอบด้วยกระแสความคิดอันมีสติที่ร้อยเรียงกันตามล�ำดับอย่างเป็น
ระเบียบ  อย่างไรก็ตาม  นีไ่ ม่ใช่วธิ เี ดียวทีส่ มองท�ำงาน  แถมยังไม่ใช่วธิ ที ำ� งาน
แบบปกติของสมองด้วยซ�้ำ   ความรู้สึกและความคิดส่วนใหญ่มักปรากฏขึ้น
ในจิตส�ำนึกของคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร  คุณไม่สามารถ
แกะรอยได้ว่าอะไรท�ำให้เชื่อว่ามีโคมไฟวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคุณจริง ๆ  
เหตุใดคุณจึงรูผ้ า่ นทางโทรศัพท์วา่ น�้ำเสียงของคูส่ มรสมีความหงุดหงิดแฝงอยู่  
หรือคุณสามารถหลบหลีกอันตรายบนท้องถนนได้อย่างไรก่อนที่จะทันได้
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ตระหนักว่ามีอันตรายเสียอีก  กระบวนการทางสมองที่น�ำไปสู่ความรู้สึก  
สัญชาตญาณ  และการตัดสินใจจ�ำนวนมากล้วนเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบ
ในหัวของเรา
เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ข องหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อคติ ที่ เ กิ ด จาก
สัญชาตญาณ  อย่างไรก็ตาม  การพุ่งเป้าไปที่ความผิดพลาดไม่ได้ท�ำให้
สติปญ
ั ญาของมนุษย์ดดู อ้ ยค่าลง  เช่นเดียวกับทีก่ ารให้ความสนใจกับโรคภัย
ไข้เจ็บไม่ได้หมายความว่ามนุษย์มีสุขภาพย�่ำแย่  โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่
มีสุขภาพดี   แถมเรายังตัดสินใจและท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ส่วนใหญ่   ในการด�ำเนินชีวิตนั้นเรามักปล่อยให้ตัวเองท�ำตาม
ความรู้สึก  ส่วนความมั่นใจที่เรามีต่อความเชื่อและความชอบอันเกิดจาก
สัญชาตญาณของเรานัน้ ก็มกั จะสมเหตุสมผล  แต่มนั ไม่เป็นแบบนัน้ เสมอไป  
เพราะเรามักมีความมั่นใจแม้ในกรณีที่เราคิดผิด  และมีเพียงผู้สังเกตการณ์
ที่เป็นกลางเท่านั้นที่จะสังเกตเห็นความผิดพลาดของเราได้ดีกว่าตัวเราเอง
ดังนั้น  เป้าหมายของผมเกี่ยวกับการพูดคุยกันข้างตู้กดน�้ำดื่มจึงเป็น
การพัฒนาความสามารถในการบ่งชีแ้ ละท�ำความเข้าใจความผิดพลาดเกีย่ วกับ
ทางเลือกและการตัดสินใจของทั้งผู้อื่นและตัวเราเอง  ด้วยการมอบภาษา
ทีล่ กึ ซึง้ และแม่นย�ำมากขึน้ ส�ำหรับการพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าว  ในบางกรณี  
การวิเคราะห์ได้อย่างแม่นย�ำอาจน�ำไปสู่การแทรกแซงที่จะช่วยจ�ำกัดความ
เสียหายอันเกิดจากทางเลือกและการตัดสินใจที่ย�่ำแย่ได้

จุดเริ่มต้น

หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอความเข้าใจในปัจจุบันของผมเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
โดยมีพนื้ ฐานมาจากการค้นพบในสาขาจิตวิทยาตลอดช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา
อย่างไรก็ตาม  ผมเชื่อว่าต้นก�ำเนิดแนวคิดหลักของผมนั้นเกิดขึ้นในวันหนึ่ง
ที่แสนจะโชคดีเมื่อปี 1969  ตอนนั้นผมขอให้เพื่อนร่วมงานอย่างเอมอส
ทเวอร์สกี   มาเป็นวิทยากรรับเชิญในวิชาสัมมนาที่ผมสอนอยู่ที่ภาควิชา
จิ ต วิ ท ยาของมหาวิ ท ยาลั ย ฮี บ รู แ ห่ ง เยรู ซ าเล็ ม   ผู ้ ค นมองว่ า เอมอสเป็ น
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ดาวเด่นในด้านการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ  (อันที่จริงเขาเป็น
ดาวเด่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาท�ำ)  ดังนั้น  ผมจึงแน่ใจว่าเราจะมีช่วงเวลา
ที่น่าสนใจร่วมกัน  คนจ�ำนวนมากที่รู้จักเอมอสเชื่อว่าเขาเป็นคนฉลาดที่สุด
ที่พวกเขาเคยพบ  เขาเป็นคนปราดเปรื่อง  ช่างพูด  และมีเสน่ห์   รวมถึง
มีพรสวรรค์ในการจดจ�ำเรื่องตลกได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถน�ำมา
ใช้ประกอบความคิดเห็นของเขาได้อย่างน่าทึง่   ไม่เคยมีชว่ งเวลาไหนทีน่ า่ เบือ่
เลยเมื่อมีเอมอสอยู่ด้วย  ตอนนั้นเขาอายุ 32 ปี  ส่วนผมอายุ 35 ปี
เอมอสเล่าให้นักศึกษาในชั้นเรียนของผมฟังเกี่ยวกับงานวิจัยที่ก�ำลัง
ท�ำอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยมิชแิ กน  ซึง่ พยายามตอบค�ำถามทีว่ า่ คนเราสามารถเป็น
นักสถิติที่ดีโดยอาศัยสัญชาตญาณได้หรือไม่   ทั้งนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า
คนเราเป็นนักไวยากรณ์ที่ดีโดยอาศัยสัญชาตญาณได้   เด็กอายุ 4 ขวบ
สามารถใช้ภาษาได้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์โดยไม่ตอ้ งอาศัยความพยายาม
ใด ๆ  หรืออาจไม่รู้ด้วยซ�้ ำว่ามีหลักไวยากรณ์อยู่    แล้วคนเราสามารถ
ใช้สัญชาตญาณในท�ำนองเดียวกันนี้กับหลักการพื้นฐานด้านสถิติได้หรือไม่  
เอมอสบอกว่าค�ำตอบคือ  ได้ แต่มีข้อแม้   เราอภิปรายเรื่องนี้กันอย่าง
กระตือรือร้นในวิชาสัมมนา  และได้ข้อสรุปในตอนท้ายว่าค�ำตอบที่ดีกว่านั้น
ก็คือ  ไม่ได้ แต่มีข้อแม้
ผมและเอมอสเพลิดเพลินกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว  
และเห็นตรงกันว่าสัญชาตญาณด้านสถิตนิ นั้ เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ  ซึง่ ถ้าเรา
ได้ส�ำรวจประเด็นนี้ร่วมกันก็น่าจะสนุกมากทีเดียว  เราจึงนัดกินมื้อเที่ยงกัน
ในวันศุกร์ที่คาเฟ่ริมอน  ซึ่งเป็นร้านโปรดของพวกโบฮีเมียนและบรรดา
อาจารย์มหาวิทยาลัยในเยรูซาเล็ม  เพื่อวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
สัญชาตญาณด้านสถิตขิ องนักวิจยั ผูม้ ากประสบการณ์ทงั้ หลาย  เราได้ขอ้ สรุป
กันตั้งแต่ในชั้นเรียนวิชาสัมมนาแล้วว่าสัญชาตญาณของเรานั้นใช้การไม่ได้  
ถึงแม้จะสอนและใช้ความรู้ด้านสถิติมาหลายปีแล้ว  แต่เราก็ยังไม่สามารถ
พั ฒ นาสั ญ ชาตญาณส� ำ หรั บ พิ จ ารณาข้ อ สรุ ป เชิ ง สถิ ติ ที่ อ ้ า งอิ ง จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างขนาดเล็กได้   การตัดสินใจของเรายังคงมีอคติอยู่   โดยเรามักเชื่อ
ผลการวิจัยที่มีหลักฐานสนับสนุนไม่มากพอ  และเราก็มักเก็บข้อมูลน้อย
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เกินไปเวลาท�ำงานวิจัยของเราเอง  ดังนั้น  เป้าหมายของการศึกษาค้นคว้า
ร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นการส�ำรวจว่านักวิจัยคนอื่น ๆ ประสบปัญหาเดียวกับ
เราหรือไม่
เราจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นซึ่งรวมเอาประเด็นทางสถิติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจริงในการวิจัย  เอมอสรวบรวมค�ำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่ง
ที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคมจิตวิทยาคณิตศาสตร์   รวมถึงเหล่าผู้เขียน
หนังสือเรียนวิชาสถิติอีก 2 เล่มด้วย  ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เราคาดการณ์
ไว้   นั่นคือ  เพื่อนร่วมอาชีพของเรานั้นเชื่อมั่นจนเกินเหตุเหมือนกับเราว่า  
ผลการทดลองจะออกมาเป็นเหมือนเดิมถึงแม้จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
เล็กลง  นอกจากนัน้   พวกเขายังให้คำ� แนะน�ำผิด ๆ กับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาคนหนึ่ง  (ซึ่งเราสมมุติขึ้นมา)  เกี่ยวกับปริมาณข้อมูลในงานวิจัย
ที่นักศึกษาคนนั้นต้องรวบรวมอีกด้วย  นี่หมายความว่าแม้กระทั่งนักสถิติ
ก็ไม่ได้มีสัญชาตญาณด้านสถิติที่ดีเสมอไป
ในขณะที่เ ขีย นบทความเพื่อ รายงานการค้ น พบดัง กล่ า ว  ผมกับ
เอมอสก็ตระหนักว่าเราชอบท�ำงานร่วมกัน  เอมอสเป็นคนที่ตลกมาก  และ
ผมก็ เ ป็ น แบบนั้ น ไปด้ ว ยเวลาอยู ่ กั บ เขา  ดั ง นั้ น   เราจึ ง ใช้ เ วลาท�ำ งาน
นานหลายชั่วโมงด้วยความสนุกสนาน  นอกจากนี้  การท�ำงานร่วมกันอย่าง
เพลิดเพลินยังท�ำให้พวกเรามีความอดทนอย่างไม่น่าเชื่อ  การแสวงหาความ
สมบูรณ์แบบกลายเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ เมือ่ เราไม่รสู้ กึ เบือ่ เลยแม้แต่นอ้ ย  ไม่แน่วา่
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ  เราต่างวางอาวุธไว้นอกห้อง  กล่าวคือ  ทั้งผม
และเอมอสเป็นพวกชอบวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้ง  (เขาอาการหนักกว่า
ผมอีก)  แต่ตลอดระยะเวลาหลายปีทเี่ ราท�ำงานร่วมกันนัน้   เราไม่เคยปฏิเสธ
สิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายพูดเลยสักครัง้   อันทีจ่ ริงแล้ว  หนึง่ ในความรืน่ รมย์ทผี่ มได้จากการ
ท�ำงานร่วมกับเอมอสคือ  เขาสามารถจับประเด็นจากแนวคิดอันคลุมเครือ
ของผมได้อย่างแม่นย�ำกว่าตัวผมเองเสียอีก  เขาเป็นนักคิดทีม่ เี หตุผลมากกว่า  
ยึดมัน่ ในทฤษฎี  และมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน  ส่วนผมจะใช้สญ
ั ชาตญาณมากกว่า  
และยึดมั่นในจิตวิทยาการรับรู้ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เราหยิบยืมแนวคิดมาเป็น
จ�ำนวนมาก  เราสองคนคล้ายกันมากจนท�ำให้สามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้อย่าง
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ง่ายดาย  แต่เราก็แตกต่างกันมากพอที่จะท�ำให้อีกฝ่ายแปลกใจ  เราท�ำงาน
ส่วนใหญ่ดว้ ยกันจนเป็นกิจวัตร  การท�ำงานร่วมกันกลายเป็นสาระส�ำคัญของ
ชีวติ เราในช่วง 14 ปีหลังจากนัน้   และงานทีเ่ ราท�ำร่วมกันในช่วงเวลาดังกล่าว
ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราสองคนเคยท�ำมา
เราค้นพบกระบวนการท�ำงานที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  และใช้มัน
อย่างต่อเนื่องไปนานหลายปี   งานวิจัยของเราเปรียบได้กับการสนทนากัน  
กล่าวคือ  เราจะคิดค�ำถามขึ้นมาแล้วช่วยกันพิจารณาค�ำตอบที่มาจาก
สัญชาตญาณของเรา  แต่ละค�ำถามคือการทดลองย่อย ๆ  และเราก็ทำ� การ
ทดลองหลายต่อหลายครั้งในหนึ่งวัน  เราไม่ได้พยายามมองหาค�ำตอบ
ที่ถูกต้องส�ำหรับค�ำถามเชิงสถิติต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมา  แต่เป้าหมายของเราคือ
การระบุและวิเคราะห์คำ� ตอบทีม่ าจากสัญชาตญาณ  ซึง่ หมายถึงค�ำตอบแรก
ที่เรานึกออก  และเป็นค�ำตอบที่เราอยากตอบแม้จะรู้ว่ามันเป็นค�ำตอบที่ผิด  
เราเชื่อว่าสัญชาตญาณใด ๆ ก็ตามที่เราสองคนมีเหมือนกันนั้นผู้คนจ�ำนวน
มากก็ย่อมมีด้วยเช่นกัน  (และมันก็เป็นความเชื่อที่ถูกต้อง)  นั่นท�ำให้เราเชื่อ
ว่ามันเป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทีส่ ญ
ั ชาตญาณเหล่านัน้ มีตอ่
การตัดสินใจ
ครั้งหนึ่งเราค้นพบด้วยความปลาบปลื้มว่าเราสองคนต่างมีความคิด
ที่งี่เง่าเหมือนกันเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของเด็ก ๆ หลายคนที่เราทั้งคู่รู้จัก  
เรามองว่าเด็ก 3 ขวบที่ชอบเถียงจะกลายเป็นทนาย  เด็กที่ชอบเรียนหนังสือ
จะกลายเป็นอาจารย์   และเด็กที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแต่ชอบจุ้นจ้าน
เล็กน้อยจะกลายเป็นนักจิตบ�ำบัด  แน่นอนว่าค�ำท�ำนายเหล่านี้ล้วนไร้สาระ  
แต่เราก็มองว่ามันน่าสนใจ  แถมยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  สัญชาตญาณ
ของเราได้รับอิทธิพลมาจากความสอดคล้องกันระหว่างลักษณะนิสัยของเด็ก
แต่ละคนกับทัศนคติทางสังคมแบบเหมารวมทีม่ ตี อ่ แต่ละอาชีพ  นีช่ ว่ ยให้เรา
สามารถคิ ด ค้ น ทฤษฎี จ ากแนวคิ ด ที่ เ พิ่ ง ก่ อ ตั ว ขึ้ น ในหั ว ของเราในช่ ว งนั้ น  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของความคล้ายคลึงที่มีต่อการคาดคะเนผลลัพธ์  
หลังจากนั้นเราได้ขยายขอบเขตของทฤษฎีดังกล่าวด้วยการท�ำการทดลอง
อีกเป็นสิบ ๆ ครั้ง  ตัวอย่างเช่น
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เพือ่ นบ้านอธิบายลักษณะของสตีฟไว้ดงั นี  ้ “สตีฟเป็นคนขีอ้ าย
มากและชอบเก็บตัว  เขาช่วยเหลือผู้อนื่ อยู่เสมอ  แต่ให้ความ
สนใจต่อผู้คนหรือโลกแห่งความเป็นจริงน้อยมาก  เขาสุภาพ
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ทุกคนมองเห็นความคล้ายคลึงระหว่างบุคลิกลักษณะของสตีฟกับ
คุณลักษณะทีเ่ ราเหมารวมว่าบรรณารักษ์ควรมีในทันที  แต่ขอ้ สังเกตทางสถิติ
ที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กันมักถูกมองข้ามเกือบทุกครั้ง  คุณได้ฉุกคิดบ้างหรือ
เปล่าว่าในสหรัฐอเมริกานั้นสัดส่วนจ�ำนวนเกษตรกรเพศชายต่อบรรณารักษ์
เพศชายคือ 20 ต่อ 1  และในเมื่อเกษตรกรมีจ�ำนวนมากกว่าก็ย่อมมีคนที  ่
“สุภาพอ่อนโยนและมีระเบียบ”  นัง่ อยูบ่ นรถแทรกเตอร์มากกว่าทีโ่ ต๊ะบริการ
ข้อมูลในห้องสมุด  อย่างไรก็ตาม  เราค้นพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองของเรา
ล้วนมองข้ามข้อเท็จจริงทางสถิติดังกล่าว  และอาศัยความคล้ายคลึงเพียง
อย่ า งเดี ย วในการตอบค� ำ ถาม  เราจึ ง เสนอแนวคิ ด ว่ า พวกเขาใช้ ค วาม
คล้ายคลึงเป็นทางลัดทางความคิด  (หรือก็คือหลักการประเมินแบบคร่าว ๆ  
เช่นเดียวกับกฎของหัวแม่มือหรือ  rule of thumb)  เวลาตัดสินใจเรื่องยาก ๆ  
การท�ำแบบนีก้ อ่ ให้เกิดอคติทคี่ าดการณ์ได้  (หรือทีเ่ รียกกันว่าความผิดพลาด
เชิงระบบ)
ในอีกตัวอย่างหนึ่ง   ผมและเอมอสเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอัตรา
การหย่ า ร้ า งของอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ของเรา  และก็ สั ง เกตเห็ น ว่ า
ความสงสัยนีน้ ำ� ไปสูก่ ารขุดคุย้ ความทรงจ�ำของเราเองเกีย่ วกับบรรดาอาจารย์
ที่หย่าร้าง  ทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่เราเคยได้ยินเรื่องราวมา  แล้วเราก็
ประเมินจ�ำนวนอาจารย์ที่หย่าร้างจากชื่อที่นึกออกในทันทีได้อย่างง่ายดาย  
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ใครก็ตามที่เล่นเกมต่อค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมรู้ดีว่า  การเสาะหา
ค�ำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าการเสาะหาค�ำที่มี
ตัวอักษรดังกล่าวเป็นตัวที่สาม  นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทุกตัวอักษร  
ดังนั้น  เราจึงคาดการณ์ว่ากลุ่มตัวอย่างของเราจะตอบว่าตัว K ปรากฏเป็น
ตัวแรกบ่อยกว่า  ถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วตัวอักษรอย่าง K’ L’ N’ R และ
V จะปรากฏเป็นตัวที่สามบ่อยกว่ามาก  นี่แสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาทางลัด
ทางความคิดน�ำไปสู่อคติที่คาดการณ์ได้   ตัวอย่างเช่น  เมื่อไม่นานมานี้ผม
เริ่มกังขาความเชื่อที่ตัวเองมีมานานอย่างเรื่องที่ว่านักการเมืองมีชู้มากกว่า
แพทย์หรือทนายความ  ผมถึงขัน้ พยายามหาค�ำอธิบายส�ำหรับ  “ข้อเท็จจริง”  
ดังกล่าว  เช่น  ความน่าดึงดูดของอ�ำนาจและความเย้ายวนใจของการ
ต้องใช้ชีวิตห่างไกลจากบ้าน  แต่ในที่สุดผมก็ตระหนักว่าเรื่องอื้อฉาวของ
นักการเมืองตกเป็นข่าวได้ง่ายกว่าเรื่องอื้อฉาวของแพทย์และทนายความ  
ส่วนความรู้สึกของผมที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักข่าว
เลือกน�ำเสนอ  รวมถึงการพึ่งพาการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่าย
ผมและเอมอสใช้เวลาหลายปีไปกับการศึกษาและจดบันทึกเกี่ยวกับ
อคติจากการคิดโดยใช้สัญชาตญาณของคนเราในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะ
เป็นการคาดคะเนโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  การท�ำนายอนาคต  
การพิจารณาสมมุตฐิ านทัง้ หลาย  หรือการประเมินความถี  ่ ในปีทหี่ า้ ของการ
ท�ำงานร่วมกัน  เราได้น�ำเสนอการค้นพบหลัก ๆ ของเราในนิตยสารไซแอนซ์
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ซึ่งเป็นนิตยสารที่นักวิชาการในหลากหลายสาขาติดตามอ่าน  บทความ
ดังกล่าวใช้ชื่อว่า  “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases  
(การตัดสินใจเมื่อพบเจอกับความไม่แน่นอน : ทางลัดทางความคิดและอคติ
ต่าง ๆ)”  โดยบรรยายถึงทางลัดในการคิดโดยใช้สัญชาตญาณ  และอธิบาย
เกีย่ วกับอคติตา่ ง ๆ ประมาณ 20 แบบทีเ่ ป็นผลมาจากการใช้ทางลัดเหล่านัน้   
รวมถึงแสดงให้เห็นว่าทางลัดทางความคิดดังกล่าวมีบทบาทในการตัดสินใจ
ของคนเราอย่างไร
นักประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์มักตั้งข้อสังเกตอยู่บ่อยครั้งว่า  
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นักวิชาการทั้งหลายในแวดวงเดียวกันมักใช้สมมุติฐาน
พื้นฐานแบบเดียวกันในงานวิจัยของพวกเขา  นักสังคมศาสตร์เองก็เช่นกัน  
พวกเขาอาศัยมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอธิบายพฤติกรรม
ทั้งหลายโดยไม่ตั้งค�ำถามใด ๆ  นักสังคมศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1970
ยึดมั่นในแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สองข้อด้วยกัน  ข้อแรกคือ  
โดยปกติแล้วผูค้ นจะมีเหตุผล  เช่นเดียวกับความคิดของพวกเขา  ข้อทีส่ องคือ
ส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ความรู้สกึ อย่างความกลัว  ความรัก  และความเกลียด
มักเป็นสาเหตุว่าท�ำไมผู้คนจึงท�ำตัวไม่มีเหตุผลในบางครั้ง  บทความของ
พวกเราได้ท้าทายแนวคิดทั้งสองข้อนี้   ถึงแม้เราจะไม่ได้ระบุออกมาตรง ๆ
ก็ตาม  เราน�ำเสนอเกีย่ วกับความผิดพลาดเชิงระบบทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการคิด
ของคนทั่วไป  รวมทั้งแกะรอยเพื่อตามหาที่มาของความผิดพลาดเหล่านี  ้
และพบว่ามันเป็นผลมาจากรูปแบบของกระบวนการตระหนักรู้แทนที่จะ
เป็นผลมาจากอารมณ์
บทความของเราได้รับความสนใจมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เสียอีก  
และทุกวันนี้มันก็ยังเป็นหนึ่งในผลงานด้านสังคมศาสตร์ที่ถูกน�ำไปใช้อ้างอิง
มากที่สุด  (ในปี 2010 มีบทความทางวิชาการมากกว่า 300 ชิ้นที่อ้างอิง
บทความของเรา)  นักวิชาการในสาขาอื่น ๆ ก็มองว่าบทความดังกล่าว
มีประโยชน์เช่นกัน  แนวคิดเรื่องทางลัดทางความคิดและอคติจึงถูกน�ำไปใช้
อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา  ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์  
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การตัดสินทางกฎหมาย  การวิเคราะห์ข่าวกรอง  ปรัชญา  การเงิน  สถิติ  
หรือกลยุทธ์ทางการทหาร
ตั ว อย่ า งเช่ น   ผู ้ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายต่ า ง ๆ ระบุ ว ่ า ทางลั ด
ทางความคิดอย่างการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่ายสามารถช่วยอธิบาย
ได้ ว ่ า   ท� ำ ไมข่าวบางประเด็ น จึ ง โดดเด่น ในสายตาประชาชนเป็น พิ เ ศษ  
ในขณะที่หลายประเด็นถูกมองข้ามไป  ค�ำตอบก็คอื   ผู้คนมักประเมินความ
ส�ำคัญของข่าวต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากความง่ายในการขุดคุ้ยความทรงจ�ำของ
ตัวเองเกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผลมาจากจ�ำนวนครัง้ ที่สื่อ
น�ำเสนอ  กล่าวคือ  ข่าวที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งจะฝังอยู่ในหัว  ส่วนข่าวอื่น ๆ
จะเลือนหายไปจากความทรงจ�ำ  ในทางกลับกัน  ข่าวที่สื่อเลือกจะน�ำเสนอ
มักสอดคล้องกับมุมมองของพวกเขาทีว่ า่ ตอนนีป้ ระชาชนก�ำลังให้ความสนใจ
กับข่าวไหน  จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ระบอบการปกครองแบบเผด็จการจะ
กดดันสื่ออิสระได้อย่างมหาศาล  เพราะความสนใจของประชาชนถูกกระตุ้น
ได้อย่างง่ายดายที่สุดด้วยเหตุการณ์ที่เร้าอารมณ์และเรื่องราวของบรรดา
ผูม้ ชี อื่ เสียง  ด้วยเหตุน  ี้ จึงเป็นเรือ่ งปกติทสี่ อื่ จะส่งเสริมความบ้าคลัง่ ดังกล่าว  
ตัวอย่างเช่น  ในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของไมเคิล แจ๊คสัน  
แทบไม่มีโทรทัศน์ช่องใดเลยที่รายงานข่าวประเด็นอื่น  ประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญแต่ไม่น่าสนใจและเร้าอารมณ์น้อยกว่าอย่างมาตรฐานการศึกษา
ที่ถดถอยหรือการลงทุนด้านทรัพยากรทางการแพทย์มากเกินไปในช่วงเวลา
สุดท้ายของชีวิตนั้นกลับถูกน�ำเสนอน้อยมาก  (ในขณะที่เขียนประโยคนี้  
ผมก็ตระหนักว่าตัวอย่างของข่าวที่  “ถูกน�ำเสนอน้อยมาก”  ซึ่งผมยกมานั้น
ล้วนเป็นผลมาจากการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่าย  เพราะถึงอย่างไร
ข่าวเหล่านั้นก็ถูกพูดถึงอยู่บ้าง  ทว่าผมกลับนึกถึงข่าวอื่น ๆ ที่อาจมีความ
ส�ำคัญพอกันแต่ไม่ปรากฏในสื่อไม่ออกเลย)
ในตอนนั้นเรายังไม่ได้ตระหนักอย่างเต็มที่ว่าเหตุผลหลักที  
่ “ทางลัด
ทางความคิดและอคติต่าง ๆ”  ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในสาขา
อื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาจิตวิทยานั้นเป็นผลมาจากคุณลักษณะอย่างหนึ่ง
ในผลงานของเรา  ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ  นั่นคือ  บทความดังกล่าว
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เปิดเผยรายการค�ำถามทั้งหมดที่เราถามตัวเองและผู้เข้าร่วมการทดลอง
อย่างละเอียด  ค�ำถามเหล่านี้ทำ� ให้ผู้อ่านบทความตระหนักว่าความคิดของ
พวกเขาถูกจ�ำกัดโดยอคติทางความคิดมากเพียงใด  ผมหวังว่าคุณจะได้รับ
ประสบการณ์ แ บบเดีย วกัน นี้ต อนที่อ ่ า นค� ำ ถามเกี่ย วกับ สตีฟ ก่ อ นหน้ า นี้  
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นพลังของความคล้ายคลึงในการก�ำหนด
ความเป็นไปได้   และแสดงให้เห็นว่าการมองข้ามข้อเท็จจริงทางสถิติที่
เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายเพียงใด
รายการค�ำถามเหล่านั้นช่วยให้นักวิชาการในหลากหลายสาขา  (โดย
เฉพาะนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์)  ได้รับโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ในการสังเกตความผิดพลาดในกระบวนการคิดของตัวเอง  เมื่อคนเหล่านี้
เห็นความผิดพลาดของตัวเอง  พวกเขาก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะตั้งข้อสงสัย
ต่อสมมุติฐานที่ผู้คนในเวลานั้นเชื่อถือกัน  นั่นคือ  มนุษย์มีเหตุผลและ
มีตรรกะ  อย่างไรก็ตาม  วิธีการน�ำเสนอของเรานั้นนับว่ามีความส�ำคัญมาก  
หากเราน�ำเสนอแค่ผลลัพธ์ของการทดลองเหล่านัน้   บทความของเราจะได้รบั
ความสนใจและเป็นทีจ่ ดจ�ำน้อยกว่านี  ้ ผูอ้ า่ นทีย่ งั คงรูส้ กึ กังขาจะถอยห่างจาก
ข้อสรุปของเรา  โดยทึกทักเอาเองว่าการตัดสินใจผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้น
จากความไม่เอาไหนตามปกติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึง่ มักถูกชักชวน
ให้เป็นผู้เข้าร่วมการทดลองในงานวิจัยทางจิตวิทยาทั้งหลาย  แน่นอนว่าเรา
ไม่ได้จงใจเลือกวิธีการน�ำเสนอแบบนี้เพราะต้องการชักจูงนักปรัชญาหรือ
นักเศรษฐศาสตร์  แต่เพราะมันสนุกกว่าการรายงานผลการทดลองแบบปกติ  
และเราก็โชคดีที่เลือกใช้วิธีนี้  แถมยังโชคดีในอีกหลาย ๆ เรื่องด้วย  อย่างไร
ก็ตาม  ประเด็นที่จะปรากฏซ�้ำ  ๆ ในหนังสือเล่มนี้คือ  โชคมีส่วนอย่างมาก
ในเรือ่ งราวความส�ำเร็จทุกเรือ่ ง  เรามองเห็นได้อย่างง่ายดายในเกือบทุกกรณี
ถึงการเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรือ่ งราวเหล่านัน้   ซึง่ สามารถท�ำให้ความ
ส�ำเร็จอันแสนวิเศษกลายเป็นเพียงผลลัพธ์ทแี่ สนจะธรรมดา  เรือ่ งราวของเรา
เองก็เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม  ปฏิกิริยาที่ผู้อื่นมีต่อผลงานของเราไม่ได้เป็นไปใน
เชิงบวกเสมอไป  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอคติของเรานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์
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