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บทน�ำ

	 มคิดว่านักเขียนทุกคนล้วนมีภาพอยู่ในหัวว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ 

	 อย่างไรจากการอ่านผลงานของพวกเขา		ภาพในหวัของผมคอืบรเิวณ 

ตู้กดน�้าดื่มของบริษัท		ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมส�าหรับแบ่งปันความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนเรื่องซุบซิบ		ผมคาดหวังว่าผลงานของผมจะช่วยเพิ่มพูน 

ค�าศัพท์ที่ผู้คนใช้เวลาพูดคุยกันเกี่ยวกับทางเลือกและการตัดสินใจของผู้อื่น		

นโยบายใหม่	ๆ	ของบรษิทั		หรอืการตดัสินใจลงทนุของเพื่อนร่วมงานสกัคน		

ท�าไมผมจงึให้ความสนใจกบัเรื่องซบุซบิน่ะหรอื		ค�าตอบคอื		เพราะการบ่งชี้

และตีตราความผิดพลาดของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานกว่าการ

ตระหนกัถงึข้อผดิพลาดของตวัเองอยูม่ากเลยทเีดยีว		ปกตแิล้วการตั้งค�าถาม

ในสิ่งที่เราเชื่อหรือต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก		และจะยากเป็นพิเศษในเวลาที่

เราจ�าเป็นต้องท�าแบบนั้น		แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดเห็น 

อันรอบรู้ของผู้อื่น		พวกเราหลายคนมักคาดการณ์ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติว่า

บรรดาเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานจะประเมินการตัดสินใจของเราอย่างไร		

คุณภาพและเนื้อหาของการประเมินที่เราคาดการณ์เอาไว้เหล่านี้จึงมีความ

ส�าคญัมาก		การคาดการณ์ว่าเราจะต้องพบเจอกบัการพดูคยุอย่างเฉยีบแหลม
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คอืแรงจูงใจอนัทรงพลงัที่ท�าให้เราหนัมาประเมนิตวัเองอย่างจรงิจงั		อาจพูด

ได้ว่าทรงพลงักว่าการตั้งปณธิานในวนัปีใหม่ว่าจะพฒันาการตดัสนิใจของเรา

ให้ดขีึ้นทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตวัเสยีอกี

การเรียนเกี่ยวกับการแพทย์นั้นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ค�าศัพท์ทาง 

การแพทย์		กว่าจะวนิจิฉยัโรคได้อย่างถกูต้องแม่นย�า		แพทย์จ�าเป็นต้องสั่งสม 

ค�าศพัท์และชื่อเรยีกจ�านวนมากเกี่ยวกบัโรคต่าง	ๆ		โดยแต่ละค�าจะแสดงถงึ

ความเชื่อมโยงระหว่างความเจบ็ป่วยกบัอาการ		อาการที่ปรากฏก่อนอาการ

อื่นกับสาเหตุที่เป็นไปได้		อาการที่จะเกิดขึ้นกับผลที่จะตามมา		รวมถึงการ

แทรกแซงที่จ�าเป็นเพื่อรักษาหรือบรรเทาความเจ็บป่วย		ในท�านองเดียวกัน		

การจะท�าความเข้าใจทางเลอืกและการตดัสนิใจต่าง	ๆ	ได้อย่างลกึซึ้งมากขึ้น

นั้นต้องอาศยัค�าศพัท์จ�านวนมากกว่าที่เราใช้อยู่ในชวีติประจ�าวนั		ผมหวงัว่า 

การพดูคยุอย่างเฉยีบแหลมจะช่วยให้เรามองเหน็แบบแผนของความผดิพลาด

ที่คนเราท�าอย่างชัดเจน		โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนั้น 

เรยีกว่าอคต	ิ	ซึ่งเราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกดิขึ้นในบางสถานการณ์  

ตัวอย่างเช่น		เมื่อวิทยากรผู้หล่อเหลาและมีท่าทางมั่นใจก้าวขึ้นเวที		เรา

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าผู้ฟังจะประเมินสิ่งที่เขาพูดในเชิงบวก

มากกว่าที่ควรจะเป็น	 	การตั้งชื่อให้กับอคติประเภทนี้	 	 (ซึ่งเรียกกันว่า

ปรากฏการณ์หน้ามืดตามัวหรือ		halo	effect)		ท�าให้เราสามารถคาดการณ์		

สงัเกตเหน็		และท�าความเข้าใจมนัได้ง่ายขึ้น

เวลาถูกถามว่าก�าลังคิดอะไรอยู่	 	ปกติแล้วคุณมักตอบค�าถามนี้ได้		

เพราะคุณเชื่อว่าตัวเองรู้ว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้นในสมอง		ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 

มักประกอบด้วยกระแสความคิดอันมีสติที่ร้อยเรียงกันตามล�าดับอย่างเป็น

ระเบยีบ		อย่างไรกต็าม		นี่ไม่ใช่วธิเีดยีวที่สมองท�างาน		แถมยงัไม่ใช่วธิที�างาน

แบบปกติของสมองด้วยซ�้า		ความรู้สึกและความคิดส่วนใหญ่มักปรากฏขึ้น

ในจิตส�านึกของคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร		คุณไม่สามารถ

แกะรอยได้ว่าอะไรท�าให้เชื่อว่ามีโคมไฟวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคุณจริง	ๆ		 

เหตใุดคณุจงึรูผ่้านทางโทรศพัท์ว่าน�้าเสยีงของคูส่มรสมคีวามหงดุหงดิแฝงอยู่		

หรือคุณสามารถหลบหลีกอันตรายบนท้องถนนได้อย่างไรก่อนที่จะทันได้
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ตระหนักว่ามีอันตรายเสียอีก		กระบวนการทางสมองที่น�าไปสู่ความรู้สึก		

สัญชาตญาณ		และการตัดสินใจจ�านวนมากล้วนเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบ 

ในหวัของเรา

เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล ่มนี้เกี่ยวข้องกับอคติที่เกิดจาก

สัญชาตญาณ		อย่างไรก็ตาม		การพุ่งเป้าไปที่ความผิดพลาดไม่ได้ท�าให ้

สตปัิญญาของมนษุย์ดดู้อยค่าลง		เช่นเดยีวกบัที่การให้ความสนใจกบัโรคภยั

ไข้เจบ็ไม่ได้หมายความว่ามนษุย์มสีขุภาพย�่าแย่		โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่

มีสุขภาพดี	 	แถมเรายังตัดสินใจและท�าสิ่งต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสมใน

สถานการณ์ส่วนใหญ่		ในการด�าเนินชีวิตนั้นเรามักปล่อยให้ตัวเองท�าตาม

ความรู้สึก		ส่วนความมั่นใจที่เรามีต่อความเชื่อและความชอบอันเกิดจาก

สญัชาตญาณของเรานั้นกม็กัจะสมเหตสุมผล		แต่มนัไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป		

เพราะเรามักมีความมั่นใจแม้ในกรณีที่เราคิดผิด		และมีเพียงผู้สังเกตการณ ์

ที่เป็นกลางเท่านั้นที่จะสงัเกตเหน็ความผดิพลาดของเราได้ดกีว่าตวัเราเอง

ดงันั้น		เป้าหมายของผมเกี่ยวกับการพูดคยุกนัข้างตู้กดน�้าดื่มจงึเป็น 

การพฒันาความสามารถในการบ่งชี้และท�าความเข้าใจความผดิพลาดเกี่ยวกบั

ทางเลือกและการตัดสินใจของทั้งผู้อื่นและตัวเราเอง		ด้วยการมอบภาษา 

ที่ลกึซึ้งและแม่นย�ามากขึ้นส�าหรบัการพดูคยุกนัในหวัข้อดงักล่าว		ในบางกรณี		

การวิเคราะห์ได้อย่างแม่นย�าอาจน�าไปสู่การแทรกแซงที่จะช่วยจ�ากัดความ 

เสยีหายอนัเกดิจากทางเลอืกและการตดัสนิใจที่ย�่าแย่ได้

จุดเริ่มต้น

หนังสือเล่มนี้น�าเสนอความเข้าใจในปัจจุบันของผมเกี่ยวกับการตัดสินใจ		 

โดยมพีื้นฐานมาจากการค้นพบในสาขาจติวทิยาตลอดช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม		ผมเชื่อว่าต้นก�าเนิดแนวคิดหลักของผมนั้นเกิดขึ้นในวันหนึ่ง 

ที่แสนจะโชคดีเมื่อปี	1969		ตอนนั้นผมขอให้เพื่อนร่วมงานอย่างเอมอส	 

ทเวอร์สกี	 	มาเป็นวิทยากรรับเชิญในวิชาสัมมนาที่ผมสอนอยู่ที่ภาควิชา

จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม	 	ผู ้คนมองว่าเอมอสเป็น 
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ดาวเด่นในด้านการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ		 (อันที่จริงเขาเป็น 

ดาวเด่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาท�า)		ดังนั้น		ผมจึงแน่ใจว่าเราจะมีช่วงเวลา 

ที่น่าสนใจร่วมกัน		คนจ�านวนมากที่รู้จักเอมอสเชื่อว่าเขาเป็นคนฉลาดที่สุด 

ที่พวกเขาเคยพบ		เขาเป็นคนปราดเปรื่อง		ช่างพูด		และมีเสน่ห์		รวมถึง 

มีพรสวรรค์ในการจดจ�าเรื่องตลกได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถน�ามา 

ใช้ประกอบความคดิเหน็ของเขาได้อย่างน่าทึ่ง		ไม่เคยมช่ีวงเวลาไหนที่น่าเบื่อ

เลยเมื่อมเีอมอสอยู่ด้วย		ตอนนั้นเขาอายุ	32	ปี		ส่วนผมอายุ	35	ปี

เอมอสเล่าให้นักศึกษาในชั้นเรียนของผมฟังเกี่ยวกับงานวิจัยที่ก�าลัง

ท�าอยูท่ี่มหาวทิยาลยัมชิแิกน		ซึ่งพยายามตอบค�าถามที่ว่าคนเราสามารถเป็น

นักสถิติที่ดีโดยอาศัยสัญชาตญาณได้หรือไม่		ทั้งนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า 

คนเราเป็นนักไวยากรณ์ที่ดีโดยอาศัยสัญชาตญาณได้	 	เด็กอายุ	4	ขวบ

สามารถใช้ภาษาได้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์โดยไม่ต้องอาศยัความพยายาม

ใด	ๆ		หรืออาจไม่รู ้ด้วยซ�้าว่ามีหลักไวยากรณ์อยู่	 	แล้วคนเราสามารถ 

ใช้สัญชาตญาณในท�านองเดียวกันนี้กับหลักการพื้นฐานด้านสถิติได้หรือไม	่	

เอมอสบอกว่าค�าตอบคือ		ได้  แต่มีข้อแม้		 เราอภิปรายเรื่องนี้กันอย่าง

กระตอืรอืร้นในวชิาสมัมนา		และได้ข้อสรปุในตอนท้ายว่าค�าตอบที่ดกีว่านั้น

กค็อื		ไม่ได้  แต่มขี้อแม้

ผมและเอมอสเพลิดเพลินกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว		

และเหน็ตรงกนัว่าสญัชาตญาณด้านสถตินิั้นเป็นประเดน็ที่น่าสนใจ		ซึ่งถ้าเรา

ได้ส�ารวจประเด็นนี้ร่วมกันก็น่าจะสนุกมากทีเดียว		เราจึงนัดกินมื้อเที่ยงกัน

ในวันศุกร์ที่คาเฟ่ริมอน		ซึ่งเป็นร้านโปรดของพวกโบฮีเมียนและบรรดา 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในเยรูซาเล็ม		เพื่อวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

สญัชาตญาณด้านสถติขิองนกัวจิยัผูม้ากประสบการณ์ทั้งหลาย		เราได้ข้อสรปุ

กันตั้งแต่ในชั้นเรียนวิชาสัมมนาแล้วว่าสัญชาตญาณของเรานั้นใช้การไม่ได	้	

ถึงแม้จะสอนและใช้ความรู้ด้านสถิติมาหลายปีแล้ว		แต่เราก็ยังไม่สามารถ

พัฒนาสัญชาตญาณส�าหรับพิจารณาข้อสรุปเชิงสถิติที่อ้างอิงจากกลุ ่ม

ตัวอย่างขนาดเล็กได้		การตัดสินใจของเรายังคงมีอคติอยู่		โดยเรามักเชื่อ 

ผลการวิจัยที่มีหลักฐานสนับสนุนไม่มากพอ		และเราก็มักเก็บข้อมูลน้อย 
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เกินไปเวลาท�างานวิจัยของเราเอง		ดังนั้น		เป้าหมายของการศึกษาค้นคว้า

ร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นการส�ารวจว่านักวิจัยคนอื่น	ๆ	ประสบปัญหาเดียวกับ

เราหรอืไม่

เราจัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นซึ่งรวมเอาประเด็นทางสถิติต่าง	ๆ	 

ที่เกิดขึ้นจริงในการวิจัย		เอมอสรวบรวมค�าตอบจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่ง 

ที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคมจิตวิทยาคณิตศาสตร์		รวมถึงเหล่าผู้เขียน

หนังสือเรียนวิชาสถิติอีก	2	เล่มด้วย		ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เราคาดการณ์ 

ไว้		นั่นคือ		เพื่อนร่วมอาชีพของเรานั้นเชื่อมั่นจนเกินเหตุเหมือนกับเราว่า		 

ผลการทดลองจะออกมาเป็นเหมือนเดิมถึงแม้จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด 

เลก็ลง		นอกจากนั้น		พวกเขายงัให้ค�าแนะน�าผดิ	ๆ	กบันกัศกึษาระดบับณัฑติ

ศึกษาคนหนึ่ง		 (ซึ่งเราสมมุติขึ้นมา)		 เกี่ยวกับปริมาณข้อมูลในงานวิจัย 

ที่นักศึกษาคนนั้นต้องรวบรวมอีกด้วย		นี่หมายความว่าแม้กระทั่งนักสถิติ 

กไ็ม่ได้มสีญัชาตญาณด้านสถติทิี่ดเีสมอไป

ในขณะที่เขียนบทความเพื่อรายงานการค้นพบดังกล่าว	 	ผมกับ 

เอมอสก็ตระหนักว่าเราชอบท�างานร่วมกัน		เอมอสเป็นคนที่ตลกมาก		และ

ผมก็เป็นแบบนั้นไปด้วยเวลาอยู ่กับเขา	 	ดังนั้น	 	 เราจึงใช้เวลาท�างาน 

นานหลายชั่วโมงด้วยความสนกุสนาน		นอกจากนี้		การท�างานร่วมกนัอย่าง

เพลดิเพลนิยงัท�าให้พวกเรามคีวามอดทนอย่างไม่น่าเชื่อ		การแสวงหาความ

สมบูรณ์แบบกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อเราไม่รูส้กึเบื่อเลยแม้แต่น้อย		ไม่แน่ว่า

ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดก็คือ		เราต่างวางอาวุธไว้นอกห้อง		กล่าวคือ		ทั้งผม

และเอมอสเป็นพวกชอบวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้ง		(เขาอาการหนักกว่า 

ผมอกี)		แต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เราท�างานร่วมกนันั้น		เราไม่เคยปฏเิสธ

สิ่งที่อกีฝ่ายพดูเลยสกัครั้ง		อนัที่จรงิแล้ว		หนึ่งในความรื่นรมย์ที่ผมได้จากการ

ท�างานร่วมกับเอมอสคือ		เขาสามารถจับประเด็นจากแนวคิดอันคลุมเครือ

ของผมได้อย่างแม่นย�ากว่าตวัผมเองเสยีอกี		เขาเป็นนกัคดิที่มเีหตผุลมากกว่า		

ยดึมั่นในทฤษฎี		และมทีศิทางที่ชดัเจน		ส่วนผมจะใช้สญัชาตญาณมากกว่า		

และยึดมั่นในจิตวิทยาการรับรู้ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เราหยิบยืมแนวคิดมาเป็น

จ�านวนมาก		เราสองคนคล้ายกนัมากจนท�าให้สามารถเข้าใจอกีฝ่ายได้อย่าง
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ง่ายดาย		แต่เรากแ็ตกต่างกนัมากพอที่จะท�าให้อกีฝ่ายแปลกใจ		เราท�างาน

ส่วนใหญ่ด้วยกนัจนเป็นกจิวตัร		การท�างานร่วมกนักลายเป็นสาระส�าคญัของ

ชวีติเราในช่วง	14	ปีหลงัจากนั้น		และงานที่เราท�าร่วมกนัในช่วงเวลาดงักล่าว

กเ็ป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สดุที่เราสองคนเคยท�ามา

เราค้นพบกระบวนการท�างานที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว		และใช้มัน

อย่างต่อเนื่องไปนานหลายปี		งานวิจัยของเราเปรียบได้กับการสนทนากัน		

กล่าวคือ		 เราจะคิดค�าถามขึ้นมาแล้วช่วยกันพิจารณาค�าตอบที่มาจาก

สญัชาตญาณของเรา		แต่ละค�าถามคอืการทดลองย่อย	ๆ		และเรากท็�าการ

ทดลองหลายต่อหลายครั้งในหนึ่งวัน		 เราไม่ได้พยายามมองหาค�าตอบ 

ที่ถูกต้องส�าหรับค�าถามเชิงสถิติต่าง	ๆ	ที่คิดขึ้นมา		แต่เป้าหมายของเราคือ

การระบแุละวเิคราะห์ค�าตอบที่มาจากสญัชาตญาณ		ซึ่งหมายถงึค�าตอบแรก

ที่เรานึกออก		และเป็นค�าตอบที่เราอยากตอบแม้จะรู้ว่ามันเป็นค�าตอบที่ผิด		

เราเชื่อว่าสัญชาตญาณใด	ๆ	ก็ตามที่เราสองคนมีเหมือนกันนั้นผู้คนจ�านวน

มากกย็่อมมดี้วยเช่นกนั		(และมนักเ็ป็นความเชื่อที่ถูกต้อง)		นั่นท�าให้เราเชื่อ

ว่ามนัเป็นเรื่องง่ายที่จะแสดงให้เหน็ถงึผลกระทบที่สญัชาตญาณเหล่านั้นมต่ีอ 

การตดัสนิใจ

ครั้งหนึ่งเราค้นพบด้วยความปลาบปลื้มว่าเราสองคนต่างมีความคิด 

ที่งี่เง่าเหมือนกันเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของเด็ก	ๆ	หลายคนที่เราทั้งคู่รู้จัก		

เรามองว่าเดก็	3	ขวบที่ชอบเถยีงจะกลายเป็นทนาย		เดก็ที่ชอบเรยีนหนงัสอื

จะกลายเป็นอาจารย์		และเด็กที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแต่ชอบจุ้นจ้าน 

เล็กน้อยจะกลายเป็นนักจิตบ�าบัด		แน่นอนว่าค�าท�านายเหล่านี้ล้วนไร้สาระ		

แต่เรากม็องว่ามนัน่าสนใจ		แถมยงัแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า		สญัชาตญาณ

ของเราได้รบัอทิธพิลมาจากความสอดคล้องกนัระหว่างลกัษณะนสิยัของเดก็

แต่ละคนกบัทศันคตทิางสงัคมแบบเหมารวมที่มต่ีอแต่ละอาชพี		นี่ช่วยให้เรา

สามารถคิดค้นทฤษฎีจากแนวคิดที่เพิ่งก่อตัวขึ้นในหัวของเราในช่วงนั้น		 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของความคล้ายคลึงที่มีต่อการคาดคะเนผลลัพธ	์	 

หลังจากนั้นเราได้ขยายขอบเขตของทฤษฎีดังกล่าวด้วยการท�าการทดลอง 

อกีเป็นสบิ	ๆ	ครั้ง		ตวัอย่างเช่น
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เมื่อคุณพิจารณาค�าถามต่อไปนี้		โปรดเข้าใจว่าสตีฟถูกเลือกมาจาก

กลุ่มตวัอย่างด้วยวธิสีุ่ม

เพื่อนบ้านอธบิายลกัษณะของสตฟีไว้ดงันี้		“สตฟีเป็นคนขี้อาย

มากและชอบเกบ็ตวั		เขาช่วยเหลอืผู้อื่นอยูเ่สมอ		แต่ให้ความ

สนใจต่อผู้คนหรือโลกแห่งความเป็นจริงน้อยมาก		เขาสุภาพ

อ่อนโยนและมีระเบียบ		ต้องการความเรียบร้อยและเป็น

แบบแผน		แถมยังหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียด”		คุณคิดว่า 

สตฟีน่าจะเป็นบรรณารกัษ์หรอืเกษตรกร

ทุกคนมองเห็นความคล้ายคลึงระหว่างบุคลิกลักษณะของสตีฟกับ

คณุลกัษณะที่เราเหมารวมว่าบรรณารกัษ์ควรมใีนทนัท	ี	แต่ข้อสงัเกตทางสถติิ

ที่มีความส�าคัญไม่แพ้กันมักถูกมองข้ามเกือบทุกครั้ง		คุณได้ฉุกคิดบ้างหรือ

เปล่าว่าในสหรัฐอเมริกานั้นสัดส่วนจ�านวนเกษตรกรเพศชายต่อบรรณารักษ์ 

เพศชายคือ	20	ต่อ	1		และในเมื่อเกษตรกรมีจ�านวนมากกว่าก็ย่อมมีคนที่		

“สภุาพอ่อนโยนและมรีะเบยีบ”		นั่งอยูบ่นรถแทรกเตอร์มากกว่าที่โต๊ะบรกิาร

ข้อมูลในห้องสมดุ		อย่างไรกต็าม		เราค้นพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองของเรา

ล้วนมองข้ามข้อเท็จจริงทางสถิติดังกล่าว		และอาศัยความคล้ายคลึงเพียง

อย่างเดียวในการตอบค�าถาม		 เราจึงเสนอแนวคิดว่าพวกเขาใช้ความ

คล้ายคลึงเป็นทางลัดทางความคิด		(หรือก็คือหลักการประเมินแบบคร่าว	ๆ		

เช่นเดยีวกบักฎของหวัแม่มอืหรอื		rule	of	thumb)		เวลาตดัสนิใจเรื่องยาก	ๆ		

การท�าแบบนี้ก่อให้เกดิอคตทิี่คาดการณ์ได้		(หรอืที่เรยีกกนัว่าความผดิพลาด

เชงิระบบ)

ในอีกตัวอย่างหนึ่ง		ผมและเอมอสเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอัตรา 

การหย่าร้างของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรา	 	และก็สังเกตเห็นว่า 

ความสงสยันี้น�าไปสูก่ารขดุคุย้ความทรงจ�าของเราเองเกี่ยวกบับรรดาอาจารย์

ที่หย่าร้าง		ทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่เราเคยได้ยินเรื่องราวมา		แล้วเราก็

ประเมินจ�านวนอาจารย์ที่หย่าร้างจากชื่อที่นึกออกในทันทีได้อย่างง่ายดาย		
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เราเรียกทางลัดทางความคิดซึ่งพึ่งพาความง่ายในการขุดคุ้ยความทรงจ�า 

แบบนี้ว่าการตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่าย		(availability	heuristic)		ในการ

ศึกษาครั้งหนึ่ง		เราขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบค�าถามง่าย	ๆ	เกี่ยวกับ 

ตวัอกัษรภาษาองักฤษ		ดงันี้

จงครุ่นคดิเกี่ยวกบัตวั K

คุณคิดว่าตัว	K	ปรากฏเป็นตัวแรกหรือตัวที่สามในค�าศัพท์ 

บ่อยกว่ากนั

ใครก็ตามที่เล่นเกมต่อค�าศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมรู้ดีว่า		การเสาะหา

ค�าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าการเสาะหาค�าที่มี

ตัวอักษรดังกล่าวเป็นตัวที่สาม		นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทุกตัวอักษร		 

ดงันั้น		เราจงึคาดการณ์ว่ากลุ่มตวัอย่างของเราจะตอบว่าตวั	K	ปรากฏเป็น

ตวัแรกบ่อยกว่า		ถงึแม้ในความเป็นจรงิแล้วตัวอกัษรอย่าง	K’ L’ N’ R	และ 

V	จะปรากฏเป็นตัวที่สามบ่อยกว่ามาก		นี่แสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาทางลัด

ทางความคิดน�าไปสู่อคติที่คาดการณ์ได้		ตัวอย่างเช่น		เมื่อไม่นานมานี้ผม

เริ่มกังขาความเชื่อที่ตัวเองมีมานานอย่างเรื่องที่ว่านักการเมืองมีชู้มากกว่า

แพทย์หรอืทนายความ		ผมถงึขั้นพยายามหาค�าอธบิายส�าหรบั		“ข้อเทจ็จรงิ”		

ดังกล่าว		 เช่น		ความน่าดึงดูดของอ�านาจและความเย้ายวนใจของการ 

ต้องใช้ชีวิตห่างไกลจากบ้าน		แต่ในที่สุดผมก็ตระหนักว่าเรื่องอื้อฉาวของ

นักการเมืองตกเป็นข่าวได้ง่ายกว่าเรื่องอื้อฉาวของแพทย์และทนายความ		

ส่วนความรู้สึกของผมที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักข่าว

เลอืกน�าเสนอ		รวมถงึการพึ่งพาการตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่าย

ผมและเอมอสใช้เวลาหลายปีไปกับการศึกษาและจดบันทึกเกี่ยวกับ

อคติจากการคิดโดยใช้สัญชาตญาณของคนเราในหลาย	ๆ	ด้าน		ไม่ว่าจะ

เป็นการคาดคะเนโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง	ๆ		การท�านายอนาคต		 

การพจิารณาสมมตุฐิานทั้งหลาย		หรอืการประเมนิความถี่		ในปีที่ห้าของการ

ท�างานร่วมกนั		เราได้น�าเสนอการค้นพบหลกั	ๆ	ของเราในนติยสารไซแอนซ์  
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ซึ่งเป็นนิตยสารที่นักวิชาการในหลากหลายสาขาติดตามอ่าน		บทความ 

ดังกล่าวใช้ชื่อว่า		“Judgment	Under	Uncertainty:	Heuristics	and	Biases		 

(การตดัสนิใจเมื่อพบเจอกบัความไม่แน่นอน	:	ทางลดัทางความคดิและอคติ

ต่าง	ๆ)”		โดยบรรยายถงึทางลดัในการคดิโดยใช้สญัชาตญาณ		และอธบิาย

เกี่ยวกบัอคตต่ิาง	ๆ	ประมาณ	20	แบบที่เป็นผลมาจากการใช้ทางลดัเหล่านั้น		

รวมถึงแสดงให้เห็นว่าทางลัดทางความคิดดังกล่าวมีบทบาทในการตัดสินใจ

ของคนเราอย่างไร

นักประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์มักตั้งข้อสังเกตอยู่บ่อยครั้งว่า		 

ในช่วงเวลาหนึ่ง	ๆ	นักวิชาการทั้งหลายในแวดวงเดียวกันมักใช้สมมุติฐาน 

พื้นฐานแบบเดียวกันในงานวิจัยของพวกเขา		นักสังคมศาสตร์เองก็เช่นกัน		

พวกเขาอาศัยมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอธิบายพฤติกรรม 

ทั้งหลายโดยไม่ตั้งค�าถามใด	ๆ		นักสังคมศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่	1970	 

ยึดมั่นในแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สองข้อด้วยกัน		ข้อแรกคือ		 

โดยปกตแิล้วผูค้นจะมเีหตผุล		เช่นเดยีวกบัความคดิของพวกเขา		ข้อที่สองคอื  

สว่นใหญ่แลว้อารมณ์ความรูส้กึอย่างความกลวั		ความรกั		และความเกลยีด

มักเป็นสาเหตุว่าท�าไมผู้คนจึงท�าตัวไม่มีเหตุผลในบางครั้ง		บทความของ 

พวกเราได้ท้าทายแนวคิดทั้งสองข้อนี้		ถึงแม้เราจะไม่ได้ระบุออกมาตรง	ๆ	

กต็าม		เราน�าเสนอเกี่ยวกบัความผดิพลาดเชงิระบบที่เกดิขึ้นในกระบวนการคดิ

ของคนทั่วไป		รวมทั้งแกะรอยเพื่อตามหาที่มาของความผิดพลาดเหล่านี้		 

และพบว่ามันเป็นผลมาจากรูปแบบของกระบวนการตระหนักรู ้แทนที่จะ 

เป็นผลมาจากอารมณ์

บทความของเราได้รับความสนใจมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เสียอีก		

และทุกวันนี้มันก็ยังเป็นหนึ่งในผลงานด้านสังคมศาสตร์ที่ถูกน�าไปใช้อ้างอิง

มากที่สุด		 (ในปี	2010	มีบทความทางวิชาการมากกว่า	300	ชิ้นที่อ้างอิง

บทความของเรา)		นักวิชาการในสาขาอื่น	ๆ	ก็มองว่าบทความดังกล่าว 

มีประโยชน์เช่นกัน		แนวคิดเรื่องทางลัดทางความคิดและอคติจึงถูกน�าไปใช้

อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา		ไม่ว่าจะเป็นการวนิจิฉัยทางการแพทย์		
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การตัดสินทางกฎหมาย		การวิเคราะห์ข่าวกรอง		ปรัชญา		การเงิน		สถิติ		

หรอืกลยทุธ์ทางการทหาร

ตัวอย่างเช่น	 	ผู ้ที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่าง	ๆ	ระบุว่าทางลัด 

ทางความคิดอย่างการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่ายสามารถช่วยอธิบาย 

ได้ว่า	 	ท�าไมข่าวบางประเด็นจึงโดดเด่นในสายตาประชาชนเป็นพิเศษ		 

ในขณะที่หลายประเดน็ถูกมองข้ามไป		ค�าตอบกค็อื		ผู้คนมกัประเมนิความ

ส�าคญัของขา่วต่าง	ๆ	โดยอ้างองิจากความง่ายในการขดุคุย้ความทรงจ�าของ

ตวัเองเกี่ยวกบัข่าวนั้น	ๆ		ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผลมาจากจ�านวนครั้งที่สื่อ

น�าเสนอ		กล่าวคือ		ข่าวที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งจะฝังอยู่ในหัว		ส่วนข่าวอื่น	ๆ	

จะเลอืนหายไปจากความทรงจ�า		ในทางกลบักนั		ข่าวที่สื่อเลอืกจะน�าเสนอ

มกัสอดคล้องกบัมมุมองของพวกเขาที่ว่าตอนนี้ประชาชนก�าลงัให้ความสนใจ

กับข่าวไหน		จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ระบอบการปกครองแบบเผด็จการจะ

กดดนัสื่ออสิระได้อย่างมหาศาล		เพราะความสนใจของประชาชนถูกกระตุ้น

ได้อย่างง่ายดายที่สุดด้วยเหตุการณ์ที่เร้าอารมณ์และเรื่องราวของบรรดา 

ผูม้ชีื่อเสยีง		ด้วยเหตนุี้		จงึเป็นเรื่องปกตทิี่สื่อจะส่งเสรมิความบ้าคลั่งดงักล่าว		

ตัวอย่างเช่น		ในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของไมเคิล	แจ๊คสัน		

แทบไม่มีโทรทัศน์ช่องใดเลยที่รายงานข่าวประเด็นอื่น		ประเด็นที่มีความ

ส�าคัญแต่ไม่น่าสนใจและเร้าอารมณ์น้อยกว่าอย่างมาตรฐานการศึกษา 

ที่ถดถอยหรือการลงทุนด้านทรัพยากรทางการแพทย์มากเกินไปในช่วงเวลา

สุดท้ายของชีวิตนั้นกลับถูกน�าเสนอน้อยมาก		 (ในขณะที่เขียนประโยคนี้		 

ผมกต็ระหนกัว่าตวัอย่างของข่าวที่		“ถูกน�าเสนอน้อยมาก”		ซึ่งผมยกมานั้น

ล้วนเป็นผลมาจากการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หาได้ง่าย		เพราะถึงอย่างไร 

ข่าวเหล่านั้นก็ถูกพูดถึงอยู่บ้าง		ทว่าผมกลับนึกถึงข่าวอื่น	ๆ	ที่อาจมีความ

ส�าคญัพอกนัแต่ไม่ปรากฏในสื่อไม่ออกเลย)

ในตอนนั้นเรายังไม่ได้ตระหนักอย่างเต็มที่ว่าเหตุผลหลักที่		“ทางลัด

ทางความคิดและอคติต่าง	ๆ”		ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในสาขา 

อื่น	ๆ	นอกเหนือจากสาขาจิตวิทยานั้นเป็นผลมาจากคุณลักษณะอย่างหนึ่ง

ในผลงานของเรา		ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ		นั่นคือ		บทความดังกล่าว 
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เปิดเผยรายการค�าถามทั้งหมดที่เราถามตัวเองและผู้เข้าร่วมการทดลอง 

อย่างละเอียด		ค�าถามเหล่านี้ท�าให้ผู้อ่านบทความตระหนักว่าความคิดของ 

พวกเขาถูกจ�ากัดโดยอคติทางความคิดมากเพียงใด		ผมหวังว่าคุณจะได้รับ

ประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ตอนที่อ่านค�าถามเกี่ยวกับสตีฟก่อนหน้านี้		 

ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อช่วยให้คณุมองเหน็พลงัของความคล้ายคลงึในการก�าหนด

ความเป็นไปได้	 	และแสดงให้เห็นว่าการมองข้ามข้อเท็จจริงทางสถิติที่

เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายเพยีงใด

รายการค�าถามเหล่านั้นช่วยให้นกัวชิาการในหลากหลายสาขา		(โดย

เฉพาะนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์)		ได้รับโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 

ในการสังเกตความผิดพลาดในกระบวนการคิดของตัวเอง		เมื่อคนเหล่านี้ 

เห็นความผิดพลาดของตัวเอง		พวกเขาก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะตั้งข้อสงสัย 

ต่อสมมุติฐานที่ผู ้คนในเวลานั้นเชื่อถือกัน		นั่นคือ		มนุษย์มีเหตุผลและ 

มตีรรกะ		อย่างไรกต็าม		วธิกีารน�าเสนอของเรานั้นนบัว่ามคีวามส�าคญัมาก		

หากเราน�าเสนอแค่ผลลพัธ์ของการทดลองเหล่านั้น		บทความของเราจะได้รบั

ความสนใจและเป็นที่จดจ�าน้อยกว่านี้		ผูอ่้านที่ยงัคงรูส้กึกงัขาจะถอยห่างจาก 

ข้อสรุปของเรา		โดยทึกทักเอาเองว่าการตัดสินใจผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้น 

จากความไม่เอาไหนตามปกตขิองนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี	ซึ่งมกัถกูชกัชวน 

ให้เป็นผู้เข้าร่วมการทดลองในงานวิจัยทางจิตวิทยาทั้งหลาย		แน่นอนว่าเรา

ไม่ได้จงใจเลือกวิธีการน�าเสนอแบบนี้เพราะต้องการชักจูงนักปรัชญาหรือ 

นกัเศรษฐศาสตร์		แต่เพราะมนัสนกุกว่าการรายงานผลการทดลองแบบปกต	ิ	

และเรากโ็ชคดทีี่เลอืกใช้วธินีี้		แถมยงัโชคดใีนอีกหลาย	ๆ	เรื่องด้วย		อย่างไร

ก็ตาม		ประเด็นที่จะปรากฏซ�้า	ๆ	ในหนังสือเล่มนี้คือ		โชคมีส่วนอย่างมาก 

ในเรื่องราวความส�าเรจ็ทกุเรื่อง		เรามองเหน็ได้อย่างง่ายดายในเกอืบทกุกรณี

ถงึการเปลี่ยนแปลงเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	ในเรื่องราวเหล่านั้น		ซึ่งสามารถท�าให้ความ

ส�าเรจ็อนัแสนวเิศษกลายเป็นเพยีงผลลพัธ์ที่แสนจะธรรมดา		เรื่องราวของเรา

เองกเ็ช่นกนั

อย่างไรก็ตาม		ปฏิกิริยาที่ผู้อื่นมีต่อผลงานของเราไม่ได้เป็นไปใน 

เชิงบวกเสมอไป		โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอคติของเรานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ ์
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