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1. บาปอันแท้จริง

หนังสือ “The Secret Sins of Economics” หรือที่แปลเป็นไทยว่า “บาปลับ
ของเศรษฐศาสตร์” ประพันธ์โดย Deirdre McCloskey เป็นหนังสือเล่มบางแต่เปีย่ ม
ด้วยพลังในเนื้อหา1 หนังสือเล่มนี้ได้ตั้งกระทู้ถึงความไม่สมเหตุผลของปรัชญา
ผู้ ป ระพั น ธ์ ก็ มี ป ระวั ติ ที่ ไ ม่ ธ รรมดาทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต โดยเธอได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ห็ น ศา
ศาสตราจารย์กิตติคุณในด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร ที่ University of
Illinois at Chicago อีกทั้งยังเป็นศาตราจารย์รับเชิญให้แก่สถาบันที่มีชื่อเสียง อาธิเช่น Erasmus Institute
for Philosophy and Economics ประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงปี 2000-2006 ความสนใจของ McCloskey
ข้ามพรหมแดนจากเศรษฐศาสตร์ไปสู่ ทฤษฎีแนวสตรีนิยม สุนทรียศาสตร์ ปรัชญารวมถึงศาสตร์และศิลป์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งอาจเหมือนทางเดินชีวิตของเธอที่ได้เคยก้าวผ่านเพศสภาพมาก่อน โดย
ก่อนปี ค.ศ.1995 เธอเคยมีเพศสภาพเป็น “ชาย” ในชื่อ Donald McCloskey แต่งงานและมีบัตรธิดาสอง
คน จนเมือ่ อายุได้ 53 ปี เธอได้เปลีย่ นแปลงเพศสภาพตัวเองให้กลายเป็น “หญิง” อย่างเต็มตัวและใช้ชอื่ ว่า
Deirdre McCloskey ดังในปัจจุบนั โดย McCloskey (1999) เขียนถึงประสบการณ์เปลีย่ นผ่านทางเพศของ
ตนไว้ในหนังสือ Crossing : A Memoir โดยสำ�นักพิพ์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก
1

รับต้นฉบับ 5 มิถนุ ายน 2562 แก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ 25 มิถนุ ายน 2562 รับลงตีพมิ พ์ 28 มิถนุ ายน 2562

104

บาปลับนักเศรษฐศาสตร์

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (รวมถึงวิจารณ์ตัวนักเศรษฐศาสตร์ด้วย) โดยวิจารณ์
เพือ่ เปิดเผย “บาปลับ” ทีซ่ กุ ซ่อนในการสร้างความรูค้ วามจริงของเศรษฐศาสตร์ และ
วิจารณ์ถึงความเข้าใจผิดๆ ที่มีต่อเศรษฐศาสตร์
ความเข้าใจผิดต่อเศรษฐศาสตร์ทพี่ บเห็นทัว่ ไป คือ วิชาเศรษฐศาสตร์มคี วาม
หมกมุ่นอยู่กับตัวเลขและการหาจ�ำนวน (quantification) เพื่ออธิบายกิจกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจมากเกินไป ซึง่ ในประเด็นนี้ McCloskey ชีใ้ ห้เห็นว่าตัวเลข
และการนับถือเป็นเงือ่ นไขพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมทีช่ ว่ ยให้ผคู้ นสามารถก�ำหนดความ
หมายให้แก่สงิ่ ต่างๆได้ (เช่น อุณหภูมิ เวลา ประชากร ฯลฯ) ดังนัน้ การนับและตัวเลข
จึงเป็น “ข้อเท็จจริง” (fact) และเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีความผิดบาปแต่
อย่างใด
ถึงตัวเลขและการนับเป็นข้อเท็จจริง แต่เนื้อหาที่ใช้อธิบายตัวเลขและการ
นับนั้นอาจถูกบิดเบือนได้ ซึ่งตรงนี้ได้เปิดช่องให้ McCloskey วิจารณ์ถึง “บาปอัน
แท้จริง” ของวิธีวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ ที่ให้ความส�ำคัญอย่างมากแก่ “นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ” (statistical significance) ซึ่งปรากฏให้เห็นในงานวิจัยเชิงประจักษ์ทั่วไป
นักเศรษฐศาสตร์ได้ใช้นัยส�ำคัญทางสถิติเป็นเครื่องมือวิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับรายได้ประชาชาติ (ตัวแปร Y)
และการบริโภค (ตัวแปร C) โดยถ้าค่าสัมประสิทธิ์ (หรือ β) ของตัวแปร Y ที่ได้จาก
การประมาณค่าจากกลุม่ ตัวอย่างพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงสถิตทิ างบวก ก็จะท�ำการ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : β=0 (แปลว่า Y ไม่มีความส�ำพันธ์กับ C) และท�ำให้ขอบเขต
ของการยอมรับอยู่ในสมมติฐาน H1: β>0 ย่อมหมายความว่า การที่ระดับรายได้
ประชาชาติ (Y) เพิ่มขึ้นย่อมท�ำให้การบริโภค (C) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในอัตรา β ที่ได้ประมาณค่ามา เป็นต้น หากตัวแปร Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงนัยสถิติ
กับประเด็นที่พิจารณา ย่อมหมายความว่าตัวแปรนี้ไม่ส�ำคัญ ดังนั้นเราจึงอาจกล่าว
ได้ว่านักเศรษฐศาสตร์ได้ใช้นัยส�ำคัญทางสถิติช่วยตัดสินว่าประเด็นใดควรเป็น
สิ่งส�ำคัญ (matter) หรือไม่นั่นเอง
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อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ อ ย่ า งไม่ ลื ม หู ลื ม ตาถื อ เป็ น
“บาปหนัก” เนื่องจากมันมีช่องโหว่ที่ต้องระลึกถึงเสมอถึงสองข้อ คือ ประการที่หนึ่ง
นัยส�ำคัญทางสถิติเป็นสิ่งที่อ่อนไหว เพราะมันถูกประมาณการด้วยวิธีการ เงื่อนไข
และกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ฉพาะเจาะจง McCloskey ยกตัวอย่าง ผลโพลแสดงการท�ำนาย
ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิปดี โดยผลการท�ำนายนี้มี “ค่าคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้” (margin error) อยู่ที่ 2% ปรากฏว่าสองเดือนก่อนการเลือกตั้งมีการ
พบว่าหนึง่ ในผูส้ มัครเป็นคนชอบลวนลามผูเ้ ยาว์ ในสถานการณ์เช่นนีค้ า่ คาดเคลือ่ น
2% แทบไม่มีค่า เพราะผลลัพธ์ทางการเมืองสามารถถูกยกระดับให้มีการคลาด
เคลื่อนจากผิดไปจากที่ได้ระบุได้อย่างแน่นอน 2 และ ประการที่สอง นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ “ไม่ใช่” เครื่องมือที่ “สะดวกใจ” ในการตัดสินใจทุกๆ กรณี ตัวอย่างเช่น นัก
วิจัยต้องการทดสอบว่าตัวยา A ลดโอกาสในการเกิดหัวใจวายในกลุ่มผู้ป่วยที่เคย
ผ่านอาการนี้มาก่อนหรือไม่ ผู้วิจัยทดสอบโดยให้ผู้ร่วมทดลองกลุ่มแรกรับตัวยา A
และให้กลุม่ ทีส่ องได้รบั ยาปลอม ผลการทดลองปรากฏว่าตัวยา A สามารถลดโอกาส
ก�ำเริบใหม่ของหัวใจวายได้มากถึงหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่านัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ข องการทดลองไม่เพีย งพอเพราะกลุ่ม ตัวอย่ า งน้ อยเกิ นไป 3 ในการนี้
McCloskey วิจารณ์ว่ามันคงเป็นการไร้ศีลธรรมถ้านักวิจัยจะด�ำเนินการทดสอบ
ต่อไปโดยเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มทดลองที่ได้รับยาปลอม (และพวกเขาแบกรับความเสี่ยง
ต่อโอกาสที่หัวใจวายจะก�ำเริบเพิ่ม) จนกลุ่มตัวอย่างใหญ่พอที่ท�ำให้ผลการศึกษา
มี นัย ส�ำคั ญ ทางสถิติ สิ่งที่นัก วิจัย ควรท�ำคือ หยุด การศึ กษาแล้ ว แจกจ่ า ยยา A
ให้ผู้ป่วย

รวมถึงประเด็นที่ว่า ค่าคาดเคลื่อนที่ปราฎนั้นไม่ใช่ค่าคาดเคลื่อนของสิ่งที่รายงานทำ�นายแต่เป็นค่า
คาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (sampling error)
3
ระดับค่านัยสำ�คัญทางสถิติที่ใช้กันคือ 0.01 0.05 และ 0.1 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ
99 95 และ 90 ตามลำ�ดับ
2
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ดังนั้นส�ำหรับ McCloskey นัยส�ำคัญทางสถิติจึงเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอน
ไม่ได้ (arbitrary) แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลาย แม้กระทั่ง
ในต�ำราเศรษฐมิตชิ นั้ น�ำและบรรดาผูท้ ตี่ พี มิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับสูง
เช่น American Economic Review (AER) ก็ไม่ได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดนี้ และมักใช้
นัยส�ำคัญทางสถิติเป็นตัวแทนในการตรวจสอบ “นัยส�ำคัญที่แท้จริง” (substantive
significance) ของเหตุปัจจัยต่างๆ4 ทั้งๆที่ นัยส�ำคัญทางสถิติไม่สามารถทดแทน
นัยส�ำคัญที่แท้จริงในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เห็นภาพ ผู้ปริทัศน์
ขอกลับไปทีต่ วั อย่างของตัวแปร Y และ C ถ้าหากผลการประมาณค่าทางสถิตปิ รากฏ
ว่าเราล้มเหลวที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นหมายความว่าตัวแปร Y ไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตติ อ่ ตัวแปร C มันก็ไม่ได้หมายว่าต�ำราเศรษฐศาสตร์ทงั้ มวลต้องละทิง้ ตัวแปร
Y ออกจากการไต่สวนเชิงหลักการ (scientific inquiry) ถึงความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ ตัวแปร
C ไปเสียสิ้น เพราะอย่างไรเสียตัวแปร Y ยังถือว่ามีนัยทางทฤษฎีที่ส�ำคัญแก่
การวิเคราะห์กลไกของระบบเศรษฐกิจมหภาคอยู่ เป็นต้น5
ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมองว่าการใช้นัยส�ำคัญทางสถิติเป็นตัวตายตัวแทน
นัยส�ำคัญที่แท้จริง จึงเป็นบาปอันแท้จริงที่ยากแก่การอภัย
นัยส�ำคัญที่แท้จริงต่างจากนัยส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ บางครั้งตัวแปรสองตัวที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็ได้ เช่น ในหนังสือเล่มนี้ McCloskey (หน้า 54) ยกตัวอย่างจ�ำนวน
นักวิทยุสมัครเล่นมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูงต่อจ�ำนวนผู้วิกลจริต แต่เราไม่สามารถนับได้ว่าสองสิ่งนี้มี
นัยส�ำคัญที่แท้จริงต่อกันได้ (เพราะเป็นสองเหตุการณ์ที่ไม่มีทางเกี่ยวข้องกันได้เลย) นัยส�ำคัญที่แท้จริง
บางครั้งจึงเป็นคนละเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือค่า p-value ทางสถิติ เพราะมันย่อมขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดอ่อนในการตีความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือประเด็นทีพ่ จิ ารณาได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้วย อย่างไรก็ตาม McCloskey and Ziliak (1996) ได้แสดงให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ที่เขียนต�ำรา
เศรษฐมิติชั้นน�ำและผู้ที่ตีพิมพ์งานวิจัยเชิงประจักษ์ใน AER ยังคงเข้าใจผิดโดยมองว่านัยส�ำคัญทางสถิติ
เป็นสิ่งเดียวกับนัยส�ำคัญที่แท้จริง (หรือมีนัยทางเศรษฐศาสตร์)
5
McCloskey and Ziliak (1996) ยังยกตัวอย่างในการทดสอบทฤษฎีเสมอภาคของอ�ำนาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) โดยให้ H0 : β=1 (หมายความว่าทฤษฎี PPP เป็นจริง คือ ราคาสินค้าของประเทศ
เราและเพื่อนบ้านมีอ�ำนาจซื้อเสมอกัน) แต่ผลการประมาณค่าปรากฏว่า β = 0.999 และค่าคาดเคลื่อน
ของความผิดพลาด (standard error) เท่ากับ 0.00000001 มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยทฤษฎี
PPP และประมาณค่าเศรษฐกิจของประเทศโดยเลิกใส่ตัวแปรราคาของประเทศอื่นๆ เข้าไปในแบบจ�ำลอง
เพราะในทางทฤษฎีตัวแปรเหล่านั้นยังส�ำคัญอยู่
4
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2. บาปอื่นๆ ที่พออภัยได้ (หากเมตตา)

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง บาปอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
นักเศรษฐศาสตร์อกี หลายประเด็น แต่ทนี่ า่ สนใจในมุมมองของผูป้ ริทศั น์ทสี่ ดุ คือการ
วิจารณ์วา่ นักเศรษฐศาสตร์เป็นผูล้ ะเลยมิตดิ า้ น “สถาบัน” กล่าวคือ นักเศรษฐศาสตร์
ไม่สนใจใคร่รเู้ กีย่ วกับมนุษย์และโลกแห่งเศรษฐกิจทีต่ วั เองพยายามอธิบาย บางคน
ไม่สนใจแม้กระทั่งไปส�ำรวจภาคสนามในธุรกิจที่เขาก�ำลังพูดถึงอยู่ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ให้คณ
ุ ค่าแก่แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์และสถิตมิ ากกว่า
มนุษย์และโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ 6 การละเลยโลกความเป็นจริงของ
นักเศรษฐศาสตร์นี้ลุกลามไปถึงการที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนไม่สนใจสาระอื่น
นอกวงวิชาการของเศรษฐศาสตร์ ทั้งๆ ที่การท�ำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่นั้น
นอกจากเศรษฐศาสตร์ แ ล้ ว ย่ อ มต้ อ งการมุ ม มองด้ า นปรั ช ญา ภาษาศาสตร์
วรรณกรรม ฯลฯ เพื่อประกอบสร้างความเข้าใจที่มีต่อโลกให้ลึกซึ้งขึ้น7 ยิ่งกว่านี้
นักเศรษฐศาสตร์ยังมีอาการหนักขนาดที่ละเลยมิติทางประวัติศาสตร์ของศาสตร์
ตัวเอง โดยพวกเขาไม่สนใจแม้แต่จะอ่านงานคลาสสิคของ Smith Marx หรือ Keynes
ที่เป็นรากเหง้าทางความคิดของเศรษฐศาสตร์สักเพียงหน้า
นอกจากนัน้ เนือ้ หาในหนังสือยังวิจารณ์อกี บาปหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับลักษณะนิสยั
ของนักเศรษฐศาสตร์ทกี่ ลายเป็นพวก “เห็นแก่ตวั ” และ “เย่อหยิง่ ” เหมือนกับในแบบ
จ�ำลองทีต่ วั เองศึกษาอยู8่ ซึง่ ตรงนีผ้ ปู้ ริทศั น์มองว่าค่อนข้างเกีย่ วพันกับประสบการณ์
ส่วนตัวของ McCloskey ที่อาจมีประสบการณ์ไม่ดีกับเพื่อนร่วมแวดวงวิชาการ
แต่ส�ำหรับประสบการณ์ของผู้ปริทัศน์กลับมองว่านักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไป แม้ว่า
มีลกั ษณะทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับแบบจ�ำลองและนัยส�ำคัญทางสถิตติ ามที่ McCloskey
ในปฐกถาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสกสรรค์ (2552) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ ในหนังสือ Secret Sins of
Economics เช่นกัน โดยมองว่าการละเลยโลกความเป็นจริง ที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่สนใจมนุษย์ที่มี
เลือดเนื้อที่อยู่ในเศรษฐกิจจริง ว่าเป็น “อวิชชา” ในระดับ “สถาบัน” ในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์
7
McCloskey เรียกขานพฤติกรรมนี้ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็น “Philosophical Naïveté” หรือเป็นพวกที่
ด้อยเดียงสาด้านปรัชญานั่นเอง
8
เพราะในแบบจ�ำลองก็มีข้อสมมติที่ชัดเจนว่ามนุษย์เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สูงสุด และ ต้องใช้เทคนิค
ชั้นสูงในการออกแบบนั่นเอง
6
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วิจารณ์มาก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องเป็นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั และเย่อหยิง่ ไปตาม
แบบจ�ำลองที่พวกเขาเชื่อไปด้วย (การประกอบสร้างคุณลักษณะด้านนิสัยคง
ไม่สามารถเกิดจากความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้) อีกทั้งพบว่า
หลายคนมีไมตรีจิตรและน�้ำใจไม่เหมือนหน่วยเศรษฐกิจที่มีเหตุในแบบจ�ำลอง
ด้วยซ�้ำ ดังนั้นข้อวิจารณ์ในบาปนี้จึงไม่น่าเป็นธรรมนัก
บาปทีก่ ล่าวมาแม้เป็นด้านลบทีท่ �ำให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์มคี วามปิดกัน้
สูง แต่มันก็ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะด้านบวกบางประการ เช่น การช่วยให้นัก
เศรษฐศาสตร์เป็นผู้ที่มีจิตใจเรียบง่ายและความเรียบง่ายนั้นช่วยให้ท�ำงานลุล่วงได้
อย่างดี รวมถึงช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถเรียบเรียงข้อเสนอและข้อโต้เถียง
ได้ดีโดยที่มิน�ำพาประเด็นที่ไม่ข้องเกี่ยวเข้ามาด้วย ดังนั้นบาปเหล่านี้แม้นักหนา
แต่ก็พอที่จะให้อภัยได้หากมีความเมตตา

3. เรียนรู้จากบาป

สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือ ประการแรก สืบเนื่องจากบาป
อันแท้จริง วงวิชาการเศรษฐศาสตร์ต้องส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยใหม่ว่า
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้นยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นการกล่าวอ้างเหตุผลเสมอไป การท�ำให้ภารกิจ
วิจัยให้เท่ากับการประมาณค่าทางสถิติด้วยวิธีการสมการถดถอย (regression)
ถือว่าเป็นการลดคุณค่าของศาสตร์ลง และไม่ให้ความส�ำคัญกับค�ำอธิบายปรากฏการณ์
รูปแบบอืน่ ๆ ทีส่ มเหตุสมผลได้9 ตรงนีผ้ ปู้ ริทศั น์เน้นย�ำ้ ว่า McCloskey ไม่ใช่ผทู้ ปี่ ฏิเสธ

ยกตัวอย่างเช่นในวิทยานิพนธ์ของผู้ปริทัศน์ (Jirasatthumb 2016) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวแปร X) กับทุนนิยมของไทย (ตัวแปร Y) ซึ่งสองตัวแปรนี้ไม่สามารถลด
รูปอธิบายด้วยสมการถดถอยได้และนัยสำ�คัญทางสถิตไิ ด้ แต่ตอ้ งใช้การอธิบายแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ก่อตัวขึ้นเป็นสถาบันทางการจนเกิดเป็น “จินตภาพทางเศรษฐกิจ” (economic imaginary) ของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากนั้นจึงตรวจสอบผลของการก่อตัวเชิงสถาบันนี้ต่อโครงการหรือภาคส่วนต่างๆ ทางเศรษฐกิจ
ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย เป็นต้น
9
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มรรควิธเี ชิงปริมาณอย่างสิน้ เชิง แต่เราต้องท�ำความเข้าใจในบาปนีเ้ พือ่ ไม่ให้เกิดการ
ใช้เครื่องมือทางสถิติที่มักง่ายในการกล่าวอ้างความชอบธรรมของการศึกษาใน
ทุกกรณี
ประการทีสอง เมือ่ เป็นเช่นนี้ นักเศรษฐศาสตร์ควรส�ำนึกบาปทีล่ ะเลยมิตทิ าง
สถาบันของตน10 โดยต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยไม่ละเลยชีวิตและจิตใจของผู้คน
ที่อยู่โลกเศรษฐกิจที่เป็นจริง นักเศรษฐศาสตร์ต้องระลึกและระแวดระวังถึงตัวแปร
หรือประเด็นศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากมิติเศรษฐศาสตร์ ที่อาจมีความส�ำคัญกับ
ประเด็นวิจยั และผูค้ นทีก่ �ำลังท�ำการศึกษาอยู่ ซึง่ การจะเป็นเช่นนัน้ ได้ นักเศรษฐศาสตร์
ต้องเปิดกว้างไปสู่บทสนทนากับผู้คนจากหลายสาขาวิชา เพื่อเปิดรับมุมมองที่
แตกต่างให้มากขึน้ เพือ่ สร้างพรหมแดนวิจยั ทีไ่ ม่ยดึ ติดในแบบจ�ำลองแห่งนัยส�ำคัญ
ทางสถิต11ิ แต่เป็นทฤษฎีรอ้ ยเรียงด้วยเรือ่ งราวทีก่ ลัน่ กรองจาก “นัยส�ำคัญทีแ่ ท้จริง”

ผู้ปริทัศน์เองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และพยายามเพียรตนให้ส�ำนึกต่อบาปนี้ในทุกขณะที่ท�ำการวิจัย
ค�ำอธิบายที่เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่จ�ำเป็นต้องใช้นัยส�ำคัญทางสถิติเสมอไป McCloskey
ยกตัวอย่าง งานวิจัยด้านฟิสิกส์ และ เคมี (ในวารสาร Science เป็นต้น) ที่ล้วนมีวิธีการค�ำนวณทั้งสิ้น
แต่ก็มิได้ใช้นัยส�ำคัญทางสถิติเป็นเครื่องมือหลัก (หน้า 54)
10

11
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