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บทนํา
หนังสือเล่มนีéเปšนเรื่องเกี่Âวกับตัวคุ³
คุ³คือÈัตรูตัวรŒาÂ¢องตัวเอง

เปนไปได้อย่างไรที่ผมจะเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับตัวคุณ? ทั้งที่เราไม่มี

โอกาสพบกันและผมก็ไม่รจู้ กั คุณมากพอทีจ่ ะเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวคุณ!
ค�าตอบง่ายๆ คือ คุณเป็นมนุษย์ (เว้นแต่หนังสือเล่มนี้จะสามารถเสนอ
ขายไปยังดาวนพเคราะห์อื่นๆ บางทีนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการมองโลกใน
แง่ดีอย่างสุดขั้วของผม) และมนุษย์เราก็มีแนวโน้มที่จะตกหลุมพรางทาง
อารมณ์ซึ่งความจริงข้อนี้ก็เกิดขึ้นในการลงทุนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการ
ด�าเนินชีวิต อันที่จริง เบน เกรแฮม (Ben Graham - บิดาแห่งการลงทุนแบบ
หุ้นคุณค่า) เคยกล่าวว่า “ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของนักลงทุนและศัตรูที่ร้ายกาจ
ที่สุดของพวกเขาก็คือตัวของพวกเขาเอง”
สิง่ ทีย่ นื ยันพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตรายของนักลงทุนเหล่านีก้ ค็ อื ผลงาน
วิจัยประจ�าปีของดัลบาร์ซึ่งวัดผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงแทนที่จะ
วัดผลตอบแทนจากดัชนี เช่น ดัชนี S&P 500 นอกจากนี้ยังรวบรวมจ�านวน
ครั้งที่นักลงทุนตั้งใจจะซื้อหรือขายในตลาดอีกด้วย ผลที่ได้ไม่สวยงามนัก
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ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาดัชนี S&P 500 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 8 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี ในขณะที่การลงทุนในช่วงเวลาเดียวกันของผู้บริหารกองทุนที่มีการ
ซื้อขายบ่อยๆ ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต�่ำกว่า 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ซึ่งคุณอาจจะคิดว่านักลงทุนรายบุคคลที่ลงทุนในกองทุนหุ้นคงจะได้รับผล
ตอบแทนโดยเฉลี่ย 6–7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุน
ที่ลงทุนในกองทุนหุ้นเคยได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเพียง 1.9 เปอร์เซ็นต์
ต่อปีเท่านั้นซึ่งเป็นผลจากการซื้อและขายในช่วงจังหวะที่แย่ที่สุด แน่นอน
ดูเหมือนว่าค�ำพูดของ เบน เกรแฮม ทีว่ า่ “เราคือศัตรูตวั ร้ายของตัวเองอย่าง
แท้จริง” คงจะถูกต้อง
ข่าวดีก็คือมันไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไป เราสามารถเรียนรู้
ที่จะตัดสินใจให้ดีขึ้นได้ ซึ่งไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปได้ “หนังสือพฤติกรรมและ
จิตวิทยาการลงทุน” เล่มนี้ จะน�ำคุณไปพบกับความท้าทายทางพฤติกรรมและ
หลุมพรางทางอารมณ์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีที่นักลงทุนระดับโลกบางคน
จัดการกับอคติที่เกิดจากพฤติกรรม (Behavioral Biases - ความล�ำเอียง
หรือความเอนเอียงที่เกิดจากพฤติกรรมโดยทั่วไปของคนเรา : ผู้แปล) ที่จะ
ฉุดให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงและหวังว่าคุณจะสามารถเรียนรู้
ได้จากประสบการณ์ของพวกเขาและได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นและมีผล
ขาดทุนที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง

บทเรียนที่ส�ำคัญที่สุด
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมบรรยายวิชาจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมผมจะสังเกต
เห็นว่าผู้ฟังการบรรยายจะสามารถจดจ�ำหรือจ�ำแนกความผิดพลาดทาง
อารมณ์ (Mental Mistake - ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากจิตใจหรือ
อารมณ์ของผูต้ ดั สินใจทีไ่ ม่หนักแน่นหรือไม่ปกติหรือมีปจั จัยอืน่ ๆ มากระทบ
จิตใจ: ผู้แปล) ที่ผมก�ำลังบรรยายได้แต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะสามารถจดจ�ำ
7

พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน

หรือจ�ำแนกความผิดพลาดของผู้อื่นได้มากกว่าความผิดพลาดของตัวเอง
มันมักจะเป็นบิลที่เป็นผู้ส่งค�ำสั่งซื้อขายหรือพีทที่เป็นผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอ
เสมอทีม่ อี คติมากกว่าทีจ่ ะเป็นตัวเรา และดูเหมือนเราจะมีจดุ บอดด้านอคติ
เสมอ (Bias Blind Spot - จุดอ่อนที่จะมองข้ามหรือมองไม่เห็นความผิด
พลาดของตัวเองเนื่องจากความอคติ: ผู้แปล)
ตัวอย่างเช่น การส�ำรวจที่ให้คนอเมริกันกลุ่มหนึ่งประเมินว่าคน
อเมริกันโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมีความผิดพลาดทางอารมณ์อย่างไร
และพวกเขาเองมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดในเรื่องเดียวกันนั้นอย่างไร? แล้ว
จุดบอดด้านอคติก็ปรากฏขึ้น ผู้เข้าร่วมการส�ำรวจคิดว่าคนอเมริกันโดย
ทั่วไปจะมีความผิดพลาดทางอารมณ์มากกว่าพวกเขา
อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เคยเก็บรวบรวมเมื่อสามหรือสี่ทศวรรษที่
ผ่านมาแสดงว่า ในบางเวลาอารมณ์หรือจิตใจจะมีผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจของคนเรา ดังนั้นบทเรียนที่ส�ำคัญที่สุดที่ผมอยากจะแบ่งปันกับทุกคน
ก็คือ อคติและความผิดพลาดที่ก�ำลังพูดถึงในหนังสือเล่มนี้มีแนวโน้มที่จะ
กระทบเราทุกคน
ท�ำไมเราต้องทนทุกข์หรืออดทนต่ออคติทเี่ กิดจากพฤติกรรมเหล่านี?้
ค�ำตอบก็คือ ความจริงที่ว่าสมองของคนเราถูกกล่อมเกลาหรือหล่อหลอม
ด้วยกระบวนการของวิวัฒนาการเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ รอบตัวเรา แต่จ�ำไว้
ว่า วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน�้ำแข็งและสมอง
คนเราก็ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีส�ำหรับสภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญ
เมื่อกว่า 150,000 ปีก่อน (ทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกา) ซึ่งอาจจะไม่ค่อย
เหมาะกับยุคอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน และบางทีอาจจะไม่
เหมาะส�ำหรับยุคข้อมูลข่าวสารที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เลย
ดักลาส อดัมส์ คนเขียนหนังสือ Hitchhikers Guide to the Galaxy
กล่าวว่า “คนที่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ว่าการท�ำผิดพลาดในการปีนลง
จากต้นไม้ครั้งแรกนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบางคนกล่าวว่าแม้จะมี
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ประสบการณ์ที่ไม่ดีจากความผิดพลาดในการปีนต้นไม้ครั้งแรก แต่แน่นอน
มันไม่ใช่ครั้งสุดท้าย”

อิทธิพลของ Star Trek
นักจิตวิทยาแนะน�ำว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะคิดถึงการท�ำงานของสมอง
มนุษย์คอื จินตนาการว่า เรามีระบบคิดทีแ่ ตกต่างกันสองระบบ ส�ำหรับแฟน
ภาพยนตร์เรื่อง Star Trek (ภาพยนตร์ผจญภัยในอวกาศ: ผู้แปล) ระบบทั้ง
สองอาจจะอธิบายได้ด้วยลักษณะหรืออุปนิสัยของดอกเตอร์แม็คคอยและ
มิสเตอร์สป๊อค แม็คคอยเป็นมนุษย์ที่ควบคุมไม่ได้และอารมณ์จะมีอิทธิพล
ต่อการด�ำรงชีวิตเสมอ ในทางตรงข้าม สป๊อค สามารถยั้บยั้งและอดกลั้น
อารมณ์ ใช้ตรรกะและเหตุผลในการตัดสินใจ สป๊อค ก็คือ มนุษย์พันธุ์หนึ่ง
ที่ใช้ชีวิตด้วยเหตุผลและตรรกะโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เราขอเรียกสมองส่วนที่เป็นแม็คคอยว่าระบบเอ็กซ์ (X-System) ซึ่ง
โดยพื้นฐานแล้วการตัดสินใจจะใช้อารมณ์เป็นหลัก อันที่จริงระบบเอ็กซ์
ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแม้ข้อมูลข่าวสารจะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
โดยผ่านเข้าสู่ระบบเอ็กซ์เป็นล�ำดับแรกซึ่งเป็นไปเองและไม่ต้องใช้ความ
พยายาม โดยทัว่ ไปการตัดสินใจด้วยระบบเอ็กซ์จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
คุ้นเคย ความเคยชิน และความใกล้ชิด (ในทันที) ทางลัดทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกที่รวบรัดเช่นนี้ท�ำให้ระบบเอ็กซ์สามารถบริหารข้อมูลข่าวสาร
พร้อมๆ กันจ�ำนวนมากแต่ในแง่ของประสิทธิภาพ ระบบเอ็กซ์เป็นระบบที่
“สนองความพึงพอใจ” อย่างผิวเผินซึ่งพยายามจะให้ค�ำตอบที่ถูกต้องใน
ระดับหนึ่ง (มากกว่าจะถูกต้องแม่นย�ำ) ระบบเอ็กซ์จะน่าเชื่อถือและใช้ได้
ผล อาจจะต้องภาวนาให้มันเป็นเช่นนั้น
เราขอเรียกสมองส่วนที่เป็นสป๊อคว่าระบบซี (C-System) ซึ่งจะ
ประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่มีตรรกะมากกว่า ระบบนี้ต้องใช้ความพยายาม
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อย่างมากโดยวิธีการเชิงตรรกะของกระบวนการแก้ปัญหานี้จะค่อยๆ ตัด
ประเด็นต่างๆ ออก อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะสามารถด�ำเนินการได้ทีละหนึ่ง
ขั้นตอนเท่านั้น (เช่นเดียวกับกระบวนการเชิงตรรกะอื่นๆ) ดังนั้นการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารด้วยวิธนี จี้ งึ ช้าและเป็นขัน้ เป็นตอนทีต่ อ่ เนือ่ ง ความน่า
เชื่อถือและถูกต้องเป็นจริงของระบบซีจึงต้องอาศัยหลักฐานและตรรกะ
แน่นอน! เมื่ออ่านถึงตรงนี้เราคงคิดว่าเราคือสป๊อคแต่ในความเป็น
จริงการกระท�ำของเราส่วนใหญ่เกิดจากระบบเอ็กซ์มากกว่าที่เราคิดหรือ
ยอมรับ ความจริงก็คอื บ่อยครัง้ ทีเ่ ราจบลงด้วยการเชือ่ ปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์
ทีแ่ สดงออกเป็นครัง้ แรก และมีเพียงบางครัง้ เท่านัน้ ทีเ่ ราจะน�ำเอาระบบซีมา
ใช้ทบทวนการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อเท้าเราสะดุดก้อนหินหรือหัวของ
เราไปชนคาน (ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านได้ง่าย) เราจะโทษหรือสาปแช่งวัตถุเหล่า
นัน้ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงมันไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งความผิดพลาดทีเ่ ราเอง
เป็นผู้กระท�ำได้เลย!
นั ก ประสาทวิ ท ยาพบว่ า สมองส่ ว นที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบเอ็ ก ซ์ มี
พัฒนาการมายาวนานกว่าสมองส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบซีมาก กล่าวคือ
เราพัฒนาความต้องการทางอารมณ์ก่อนที่จะพัฒนาการความต้องการใน
เชิงตรรกะหรือการใช้เหตุผล ซึ่งอาจจะฟังดูแปลกแต่จากตัวอย่างจะช่วยให้
คุณเห็นประเด็นได้ชัดเจนขึ้น ลองสมมติว่า ผมวางกล่องแก้วซึ่งเต็มไปด้วย
งูไว้บนโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าคุณและขอให้คุณชะโงกหน้าและจ้องมองงูเหล่า
นั้นหากงูฉกขึ้นมาคุณก็จะกระโดดถอยหลังทันที (แม้คุณจะเป็นคนไม่กลัว
งูก็ตาม)
เหตุผลที่เกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ก็คือ ระบบเอ็กซ์ของคุณตอบสนองเพื่อ
ท�ำให้คุณปลอดภัย ในความจริงสัญญาณจะถูกส่งมาทันทีที่สมองรับรู้การ
เคลื่อนไหวของงู สัญญาณจะถูกส่งไปสองทิศทางที่แตกต่างกันคือ ทางต�่ำ
(Low Road) และทางสูง (High Road) ทางต�่ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบเอ็กซ์
ซึ่งจะส่งข้อมูลตรงไปยัง Amygdala (สมองส่วนกลางที่รับรู้เกี่ยวกับความ
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กลัวและความเสี่ยง) สมองส่วนนี้จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและบังคับ
ร่างกายให้กระโดดถอยหลัง
สัญญาณอีกส่วน (ไปตามทางสูงหรือ High Road) จะส่งข้อมูลไป
ทางวงจรยาวที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบซีซึ่งจะน�ำข้อมูลไปประมวลผลด้วย
ความพินิจพิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามที่เป็นไปได้ ระบบนี้จะชี้ให้เห็น
ว่าระหว่างคุณกับงูนั้นมีกระจกกั้นอยู่ แต่ถึงตอนนี้คุณก็มีปฏิกิริยาตอบโต้
ไปเรียบร้อยแล้ว จากมุมมองของการเอาตัวรอดปฏิกริ ยิ าเชิงบวกทีผ่ ดิ พลาด
นัน้ ดีกว่าปฏิกริ ยิ าเชิงลบทีผ่ ดิ พลาดอารมณ์จงึ ถูกออกแบบมาให้ชนะตรรกะ
หรือเหตุผล

คุณคือสป๊อคหรือแม็คคอย?
แน่นอน ในหลายๆ โอกาสเราก็ใช้ระบบคิดทั้งสองระบบ อันที่จริง
มีหลักฐานบ่งชี้ว่าคนที่มีระบบเอ็กซ์บกพร่องอย่างรุนแรงจะไม่สามารถ
ตัดสินใจได้เลย ผลก็คือเขาจะนอนทั้งวันเพื่อครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้โดย
ไม่มีการกระท�ำใดๆ เกิดขึ้นจริง
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองการลงทุน จะเป็นการดีทสี่ ดุ ถ้าเราน�ำระบบซี
มาใช้ โชคดีที่เราสามารถทดสอบให้เห็นว่าการลบล้างระบบเอ็กซ์นั้นท�ำได้
ง่าย เชน เฟรดเดอริค แห่งมหาวิทยาลัยเยล (เคยท�ำงานที่ MIT) ได้ออกแบบ
การทดสอบด้วยค�ำถามง่ายๆ 3 ข้อเพื่อตรวจสอบผลผลิตของระบบเอ็กซ์ซึ่ง
มีประสิทธิภาพดีกว่าการทดสอบไอคิวหรือการท�ำคะแนนในการสอบ SAT
(การทดสอบความรูเ้ พือ่ ศึกษาต่อ) ทีใ่ ช้วดั ความสามารถของระบบซี ค�ำถาม
ทั้งสามเหล่านี้เรียกรวมกันว่า Cognitive Reflection Task (CRT)
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ค�ำถามทั้ง 3 ข้อมีดังนี้ :
1. ไม้เบสบอลและลูกบอลมีราคารวมกันเท่ากับ 1.10 เหรียญ โดย
ไม้เบสบอลมีราคาแพงกว่าลูกบอลหนึ่งเหรียญ ดังนั้นลูกบอล
หนึ่งลูกจะมีราคาเท่าไหร่?
2. ถ้าใช้เครื่องจักร 5 เครื่อง ผลิตเครื่องมือ 5 ชิ้นในเวลา 5 นาที
หากใช้เครื่องจักร 100 เครื่อง ผลิตเครื่องมือ 100 ชิ้น จะต้องใช้
เวลาเท่าไร?
3. กลางทะเลสาบมีกอบัวกอหนึง่ ทุกวันบัวกอนีจ้ ะมีขนาดใหญ่ขนึ้
เป็นสองเท่า ในเวลา 48 วันบัวกอนี้จะปกคลุมพื้นที่ทะเลสาบ
ทั้งหมด จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่บัวกอนี้จึงจะปกคลุมพื้นที่
ครึ่งหนึ่งของทะเลสาบ?
ค�ำถามแต่ละข้อดูเหมือนจะง่ายแต่โชคไม่ดีที่ตอบไม่ถูกและไม่ง่าย
อย่างที่คิด แต่กระนั้นก็สามารถหาค�ำตอบที่ถูกต้องได้หากใช้วิธีคิดที่ง่าย
และรวดเร็ว ค�ำตอบที่ได้ในค�ำถามที่ 1 คือ 0.10 เหรียญ แต่หากใช้เหตุผล
หรือตรรกะง่ายๆ ค�ำตอบที่ถูกต้องคือ 0.05 เหรียญ
ไม้เบสบอล 1 อัน + ลูกบอล 1 ลูก = 1.10 เหรียญ
ไม้เบสบอล 1 อัน - ลูกบอล 1 ลูก = 1.00 เหรียญ
			
ไม้เบสบอล 2 อัน = 2.10 เหรียญ
			
ไม้เบสบอล 1 อัน = 1.05 เหรียญ
ดังนั้น
ลูกบอล 1 ลูก = 0.05 เหรียญ
ในค�ำถามที่ 2 ปฏิกิริยาง่ายๆ จะตอบในทันทีว่า 100 นาที แต่หาก
ค�ำนวณโดยละเอียด จะเห็นว่าเครือ่ งจักร 5 เครือ่ งสามารถผลิตเครือ่ งมือได้
5 ชิน้ ก�ำลังการผลิตทีแ่ ท้จริงคือเครือ่ งจักร 1 เครือ่ ง ผลิตเครือ่ งมือ 1 ชิน้ ในเวลา
5 นาที ดังนัน้ เครือ่ งจักร 100 เครือ่ งจะผลิตเครือ่ งมือ 100 ชิน้ ในเวลา 5 นาที
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สุดท้าย ค�ำถามที่ 3 ค�ำตอบที่คนทั่วไปมักจะตอบผิดคือ 24 วัน หรือ
ครึ่งหนึ่งของ 48 วัน อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันบัวกอนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสองเท่า ดังนั้นวันก่อนที่บัวจะปกคลุมพื้นที่ทะเลสาบทั้งหมดบัวกอนี้ก็
จะปกคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของทะเลสาบ ค�ำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น 47 วัน
อย่ า กั ง วลไปเลยหากคุ ณ ตอบค� ำ ถามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผิ ด หรื อ ผิ ด
ทั้งหมด เพราะไม่ใช่คุณคนเดียวที่ตอบผิด ข้อเท็จจริงจากการทดสอบ
คนประมาณ 3,500 คน เฟรดเดอริคพบว่ามีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่
สามารถตอบค�ำถามได้ถูกต้องทั้ง 3 ข้อ และมีคนที่ตอบค�ำถามไม่ถูกเลย
มากถึง 33 เปอร์เซ็นต์! กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดคือนักศึกษา MIT (กลุ่มนี้มีคน
ที่ตอบค�ำถามถูกทั้งสามข้อเพียง 48 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น) ผมได้น�ำค�ำถาม
เหล่านี้ไปทดสอบนักลงทุนมืออาชีพ (ผู้บริหารกองทุน เทรดเดอร์ และ
นักวิเคราะห์) จ�ำนวน 600 คน ผลคือมีเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ตอบ
ค�ำถามถูกทั้ง 3 ข้อ ในขณะที่ 10 เปอร์เซ็นต์ตอบค�ำถามไม่ถูกเลย
สิ่งเหล่านี้บอกอะไรกับเราบ้าง? มันบอกเราว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ระบบเอ็กซ์ในการตัดสินใจและมักจะไม่ตรวจสอบด้วยระบบซีที่มีเหตุผล
หรือตรรกะมากกว่า ผมพบว่าจ�ำนวนค�ำถามของเฟรดเดอริคที่คุณสามารถ
ตอบได้ถูกต้องนั้นมีความสัมพันธ์กับจุดอ่อนที่เกี่ยวกับอคติเชิงพฤติกรรม
อื่นๆ ของคุณอย่างมากเช่น การเกลียดความสูญเสีย อนุรักษ์นิยมเกินไป
และความไม่อดทน ส�ำหรับคนที่ตอบค�ำถามไม่ถูกเลยดูเหมือนจะมีอคติที่
ชัดเจนกว่าคนที่ตอบค�ำถามถูกทั้งสามข้อ
ในกรณีท่ีคุณตอบค�ำถามถูกทั้งสามข้อและก�ำลังคิดจะหยุดอ่าน
หนังสือเล่มนี้ ผมอยากจะเตือนคุณว่ามีอคติอีกสองประการที่ส�ำคัญมาก
ซึ่งดูเหมือน CRT ยังไม่ครอบคลุม ในการทดสอบ CRT ไม่ว่าคุณจะตอบ
ค�ำถามได้ดีเพียงใด ก็ยังมีแนวโน้มที่คุณจะเผชิญกับหลุมพรางหรือกับดัก
ทางอารมณ์เหล่านี้ เช่น อคติที่เกิดจากการมองโลกในแง่ดีเกินไป ความ
มั่นใจหรือเชื่อมั่นเกินไป และอคติจากการมีหลักฐานยืนยันซึ่งจะขยาย
ความสิ่งเหล่านี้ในบทต่อไป
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ระบบเอ็กซ์ที่ไม่มีการตรวจสอบ
เราใช้ ร ะบบเอ็ ก ซ์ ช ่ ว ยแก้ ป ั ญ หามากที่ สุ ด เมื่ อ ไร? ค� ำ ถามนี้ ถู ก
วิเคราะห์โดยนักจิตวิทยาและผลที่ได้คือแนวโน้มการคิดด้วยระบบเอ็กซ์จะ
เพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
เมื่อปัญหามีความยุ่งยากและซับซ้อน
เมื่อมีข้อมูลไม่ครบ คลุมเครือ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน และมีการแข่งขัน
เมื่อมีความกดดันสูง ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีเวลาจ�ำกัด หรือ
มีผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก
• เมื่อการตัดสินใจขึ้นกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
•
•
•
•

ตอนนี้แม้ผมจะไม่รู้จักคุณแต่ก็เป็นไปได้ว่าผลของทุกการตัดสินใจ
มีแนวโน้มที่จะอยู่ภายในเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ประเภท แน่นอนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การตัดสินใจอื่นๆ
วอเร็น บัฟเฟตต์ หนึ่งในนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเคยกล่าว
ว่า นักลงทุนต้องหัดเรียนรู้ที่จะควบคุมระบบเอ็กซ์ของพวกเขา “หากคุณมี
ระดับไอคิวสูงกว่าระดับ 100 ความส�ำเร็จในการลงทุนก็ไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับไอคิวหรือความฉลาด และหากคุณมีความฉลาดเท่าๆ กับคนทัว่ ไป
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการก็คอื อารมณ์ทจี่ ะควบคุมสิง่ กระตุน้ ทีม่ ผี ลเสียต่อพฤติกรรม
การลงทุนที่เกิดจากบุคคลอื่น”
แต่ก่อนที่จะสรุปว่าเราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางพฤติกรรมได้
ทั้งหมด เราต้องเข้าใจว่าการควบคุมตัวเอง (ความสามารถในการยับยั้ง
ความต้องการหรือความอยากของเรา) ก็เหมือนกล้ามเนื้อ หลังจากใช้แล้ว
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ก็ต้องให้เวลาในการเสริมสร้าง ซ่อมแซม เพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจชัดเจน
ขึ้น ลองพิจารณาการทดสอบต่อไปนี้
คุณถูกห้ามไม่ให้รบั ประทานอาหารก่อนออกก�ำลังกาย 3 ชัว่ โมง (อัน
ที่จริงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องงดอาหารกลางวันอยู่แล้ว) และเมื่อคุณมาถึง
ห้องทดสอบ คุณจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม
กลุม่ แรกจะถูกน�ำไปในห้องทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ คุกกีช้ อ็ กโกแลตชิพ
ที่เพิง่ อบเสร็จใหม่ๆ โดยในห้องจะมีถาดวางอยู่ 2 ใบ ถาดใบแรกเต็มไปด้วย
คุกกีช้ อ็ กโกแลตชิพทีเ่ พิง่ อบเสร็จใหม่ๆ ส่วนถาดอีกใบเต็มไปด้วยหัวผักกาด
ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานหัวผักกาดมากเท่าที่อยากจะรับ
ประทาน แต่ถูกห้ามไม่ให้รับประทานคุกกี้ คนกลุ่มที่สองโชคดีกว่าหน่อย
หนึ่งตรงหน้าพวกเขามีถาดวางอยู่ 2 ใบซึ่งบรรจุอาหารเหมือนกับกลุ่มแรก
แต่กลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานคุกกี้ได้ ส่วนคนกลุ่มที่สามจะถูกน�ำ
ไปในห้องที่ว่างเปล่า
หลังจากนั้น 10 นาที คนทั้งสามกลุ่มก็ถูกย้ายไปรวมกันในอีกห้อง
หนึ่งเพื่อท�ำบททดสอบที่ยากบทหนึ่งคือให้วาดรูปทรงต่างๆ แต่มีเงื่อนไขว่า
ห้ามลากเส้นทับซ้อนเส้นเดิมและห้ามยกปากกาออกจากกระดาษ
คุณคิดว่า ในการทดสอบคนแต่ละกลุ่มจะปฏิบัติอย่างไร? กลุ่มที่ถูก
ห้ามไม่ให้รับประทานคุกกี้หอมกรุ่นแต่ได้รับอนุญาตให้รับประทานเฉพาะ
ผักกาดจะเลิกท�ำการทดสอบเหลือจ�ำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคนอีกสอง
กลุ่ม (มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ตั้งใจ เพราะมีปัญหามากมาย!) ก�ำลังใจของ
พวกเขาลดลงเนื่องจากถูกห้ามไม่ให้รับประทานคุกกี้
ผลการทดสอบเหล่านี้บ่งชี้ว่า การพึ่งพาก�ำลังใจเพียงอย่างเดียวนั้น
เป็นเรื่องยาก การถูกห้ามไม่ให้รับประทานคุกกี้ช็อกโกแลตอาจน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจลงทุนที่ไม่ดี ก�ำลังใจเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะต้านทาน
อคติเชิงพฤติกรรมได้
วอเร็น บัฟเฟตต์ เคยกล่าวว่า “การลงทุนเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่ไม่
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ง่าย” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพควรจะเรียบง่ายแก่
การเข้าใจ ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต�่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)
และขายเมื่อราคาซื้อขายเท่ากับหรือสูงกว่าราคายุติธรรม (Fair Value)
อย่างไรก็ตาม อคติเชิงพฤติกรรมที่เรามีนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดขวางไม่ให้เรา
ท�ำในสิ่งที่รู้ว่าควรท�ำ เช่นที่ เซ็ธ คลาร์แมน ตั้งข้อสังเกต:
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์แม้จะไม่ทั้งประเทศแต่ก็เป็น
ส่วนใหญ่จะสามารถจดจ�ำหนังสือ Intelligent Investor ของ
เบนจามิน เกรแฮม และเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผู้ถือหุ้นของ วอเร็น บัฟเฟตต์ สม�่ำเสมอ แต่คนส่วนใหญ่ก็
พบว่าตัวเองไม่สามารถต้านทานต่อหุ้นร้อนๆ ที่เสนอขาย
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้นไอพีโอ (Initial Public
Offerings – IPO) หรือกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มหรือ
กระแสนิยม นอกจากนี้ยังพบว่าการซื้อขายรายวันและการ
วิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการดูกราฟราคาหุ้นก็ยังคงเป็นสิ่ง
เย้ายวนใจคนส่วนใหญ่ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จ�ำนวน
มากก็ ยั ง มี ป ฏิ กิ ริ ย าที่ ม ากเกิ น ไป กล่ า วโดยสรุ ป แม้ แ ต่
นักลงทุนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็ยังท�ำผิดเหมือน
ที่เคยท�ำมาโดยตลอดและด้วยเหตุผลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
นั่นคือ พวกเขาฝืนมันไม่ได้
ทางเลือกก็คือ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีกว่าลงในวิธีการลงทุนของ
คุณ ในบทต่อไป ผมจะแจกแจงอคติเชิงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่สุดและ
ความผิดพลาดทางอารมณ์ จิตใจบางประการที่พบโดยทั่วไปซึ่งพบได้มาก
ที่สุดจากนักลงทุนมืออาชีพ ผมจะบอกวิธีจ�ำแนกหลุมพรางหรือกับดักทาง
อารมณ์เหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุเชิงจิตวิทยาของความผิดพลาด
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จากนั้นจะแสดงให้เห็นสิ่งที่คุณสามารถท�ำได้เพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของ
คุณจากสิ่งที่จะบั่นทอนผลตอบแทนการลงทุนของคุณ พร้อมกันนี้เราจะ
ได้เรียนรู้วิธีฝ่าฟันของนักลงทุนชั้นเยี่ยมของโลกบางคนเพื่อพัฒนาวิธีการ
ลงทุนของพวกเขาให้เกิดความผิดพลาดเชิงพฤติกรรมน้อยที่สุด
เปิดหน้าต่อไป แล้วเราจะเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ความคิด จิตใจ
ของคุณ ก้าวแรก ความโกรธ ความฉุนเฉียว!
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การนึกถึงอารมณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สันทัด หากตั้ง

ค�าถามในช่วงเย็นวันหนึ่งว่าในอนาคตเราจะปฏิบัติตัวอย่างไร เราคงนึกไม่
ออกว่าจะแสดงออกอย่างไรโดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางความรุนแรงของ
อารมณ์ การไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของตัวเองภายใต้
ความตึงเครียดทางอารมณ์นี้เรียกว่า ความแตกต่างหรือช่องว่างของความ
สามารถในการเข้าใจความรู้สึกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือช่องว่างของ
ความสามารถในการหยั่งรู้ (Empathy Gap)
เราทุกคนล้วนเผชิญกับ Empathy Gap ตัวอย่างเช่นหลังจากเพิ่งรับ
ประทานอาหารมื้อใหญ่เสร็จ คุณจะไม่นึกถึงความหิวอีก เช่นเดียวกันคุณ
ก็ไม่ควรไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่ก�าลังหิว เพราะคุณจะซื้อมาก
เกินไป
ตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณเดินหลงเข้าไปในป่าและขณะที่ก�าลัง
ค้นในเป้สะพายหลังคุณพบว่าไม่ได้น�าทั้งน�้าและอาหารมาด้วย อะไร
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จะเลวร้ายเช่นนั้น! ค�ำถามคือ คุณจะเสียใจอะไรมากกว่า ระหว่างการไม่ได้
น�ำอาหารหรือไม่ได้น�ำน�้ำมาด้วย?
นักจิตวิทยาตั้งค�ำถามเดียวกันนี้กับคนสองกลุ่มซึ่งหลังจากตอบ
ค�ำถามนีแ้ ล้วพวกเขาจะได้รบั น�ำ้ หนึง่ ขวด กลุม่ แรกถูกถามก่อนทีจ่ ะเริม่ ออก
ก�ำลังกายที่โรงยิมและอีกกลุ่มถูกถามทันทีที่ออกก�ำลังกายเสร็จหากบุคคล
เหล่านี้ป็นคนที่สามารถคิดถึงอารมณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่าง (Emotional
Time Traveller) ช่วงจังหวะเวลาที่ถามค�ำถามนี้จะไม่มีผลใดๆ อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่นักวิจัยค้นพบกลับไม่เป็นเช่นนั้น โดย 61 เปอร์เซ็นต์ของคนที่
ถูกถามค�ำถามนี้ก่อนออกก�ำลังกายคิดว่าพวกเขาเสียใจที่ไม่ได้น�ำน�้ำมา
ด้วยมากกว่า แต่ 92 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มคนที่ถูกถามค�ำถามนี้หลังจากเพิ่ง
ออกก�ำลังกายเสร็จตอบว่า พวกเขาเสียใจที่ไม่ได้น�ำน�้ำมาด้วยมากกว่า!
ตัวอย่าง Empathy Gap ที่ผมชื่นชอบมาโดยตลอดมาจากการ
ทดสอบของ แดน อรีลี่ (เพื่อนผม) และจอร์จ ลอว์เวนสตีน พวกเขาขอ
ให้ผู้ชาย 35 คน (เหตุผลที่ต้องเป็นผู้ชายเพราะการทดสอบนี้ค่อนข้างจะ
โจ๋งครึ่ม) ดูภาพกระตุ้นทางเพศจากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ห่อหุ้มด้วย
พลาสติกบางๆ เพื่อความสุภาพผมจึงข้ามค�ำถามบางข้อ แต่ยังคงถาม
ค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พอจะพูดได้ เช่น การตีก้นและการมัด
ประเด็นค�ำถามคือ ให้พวกเขาจัดอันดับความพึงพอใจที่มีในแต่ละ
พฤติกรรมขณะอยูใ่ นสถานการณ์ทเี่ ยือกเย็น (ต่อหน้าผูท้ ดสอบคนอืน่ ๆ คล้าย
ในห้องเรียน) จากนัน้ จะให้ผเู้ ข้าร่วมการทดสอบกลับบ้านแล้วให้ประเมินภาพ
เหล่านั้นใหม่ในบรรยากาศส่วนตัวภายในบ้านตัวเอง โดยให้บรรยายสิ่งที่
ท�ำให้พงึ พอใจโดยละเอียดในขณะทีก่ ำ� ลังเพลิดเพลินตามล�ำพัง
ในสถานการณ์ที่เยือกเย็นระดับการเร้าอารมณ์หรือความตื่นเต้น
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามระดับความตื่นเต้นจะพุ่งขึ้นถึง
ระดับ 52 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ ผูช้ ายเหล่านีด้ ภู าพในห้องส่วนตัว ซึง่ เพิม่ ขึน้ มากถึง
17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลมาจากความรุนแรงของอารมณ์หรือความตื่นเต้น!
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อันตรายของการผลัดวันประกันพรุ่ง
ในการศึกษาวิธีที่เราจะสามารถต่อสู้กับ Empathy Gap (ช่องว่าง
ของความสามารถในการหยั่งรู้) เราต้องศึกษาอันตรายของการผลัดวัน
ประกันพรุ่งเสียก่อน ซึ่งท�ำให้คุณทุกข์ทรมานแสนสาหัส เมื่อรู้ว่ามีงานต้อง
ท�ำแต่คุณก็เลื่อนมันออกไปนานเท่าที่จะท�ำได้
สมมติ คุ ณ ถู ก ว่ า จ้ า งให้ ต รวจต้ น ฉบั บ บทความ ซึ่ ง แต่ ล ะฉบั บ มี
ประมาณ 10 หน้า โดยมี 3 ทางเลือก ทางเลือกแรกคุณสามารถก�ำหนดเวลา
และส่งบทความได้ทีละฉบับ หรืออาจส่งบทความทั้งหมดในนาทีสุดท้าย
ก่อนถึงก�ำหนด หรืออาจจัดส่งต้นฉบับแต่ละฉบับตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า คุณจะเลือกทางเลือกไหน?
คนส่วนใหญ่ (แน่นอน! รวมทั้งตัวผม) เลือกที่จะส่งบทความทั้งหมด
ในนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เราคงให้เหตุผลว่า ฉันจะท�ำงานที่บ้านแล้ว
ค่อยส่งต้นฉบับทั้งหมดในเวลาที่อยากส่ง
โชคไม่ดีที่การตัดสินใจเช่นนี้มองข้ามนิสัยการผลัดวันประกันพรุ่ง
ของเรา (สิ่งที่คนตรวจต้นฉบับหนังสือคุ้นเคยดี!) เรามักจะเริ่มต้นด้วยความ
ตั้งใจที่จะเร่งท�ำงานให้เสร็จ แต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนทีว่ างไว้เป็นอย่างดีจงึ ถูกรบกวนและทีส่ ดุ เราก็จะท�ำงานทัง้ หมดในนาที
สุดท้าย
นักจิตวิทยาพบว่า การก�ำหนดเวลาเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
โดยนักวิจัยแบ่งคนเป็นสามกลุ่มและมอบหมายให้พวกเขาท�ำงานภายใต้
เงื่อนไขหนึ่งในสามดังกล่าวข้างต้น พบว่า กลุ่มที่ถูกก�ำหนดให้ท�ำงานตาม
ก�ำหนดเวลาเท่าๆ กัน จะผิดพลาดมากที่สุดแต่ส่งงานล่าช้าน้อยที่สุด กลุ่ม
ที่เลือกท�ำงานตามก�ำหนดเวลาของตัวเอง จะผิดพลาดน้อยกว่าแต่ก็ส่ง
งานช้ากว่าเกือบสองเท่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีผลงานแย่ที่สุดคือกลุ่มที่รอ
จนถึงนาทีสดุ ท้ายจึงค่อยส่งงานทัง้ หมดกลุม่ นีม้ คี วามผิดพลาดน้อยกว่าอีก
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สองกลุม่ มาก แต่สง่ งานล่าช้ากว่ากลุม่ ทีท่ ำ� งานตามก�ำหนดเวลาทีเ่ ท่าๆ กัน
ถึงเกือบสามเท่า การทดสอบครั้งนี้แสดงว่า อาวุธที่เราควรมีเพื่อต่อสู้กับ
กับดักเชิงพฤติกรรมของ Empathy Gap และการผลัดวันประกันพรุ่งก็คือ
การให้ค�ำมั่นสัญญาไว้ล่วงหน้า (Pre-commitment)

อ�ำนาจของการให้ค�ำมั่นสัญญาล่วงหน้า
ในฐานะนักลงทุน เราสามารถท�ำอะไรเพื่อป้องกันตัวเองจากหลุม
พรางหรือกับดักของอารมณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างเหล่านี้ได้บ้าง? ค�ำตอบ
คือ การเตรียมตัวและการให้ค�ำมั่นสัญญาล่วงหน้า นักลงทุนควรเรียนรู้ที่
จะปฏิบัติตาม 7P’s: การวางแผนที่ดีเยี่ยมและการเตรียมตัวเพื่อป้องกัน
ผลงานที่ไม่ดี (Perfect Planning and Preparation Prevent Piss Poor
Performance) กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราควรวิจัยการลงทุนด้วยตัวเองในขณะที่
อยูใ่ นภาวะปกติทปี่ ราศจากอารมณ์และมีเหตุผล และในขณะทีม่ เี หตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นในตลาดไม่มากนัก และให้ค�ำมั่นสัญญาล่วงหน้า (ตั้งใจแน่ว
แน่) ว่าจะปฏิบัติตามการวิเคราะห์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
เซอร์ จอห์น เทมเปิลตัน นักลงทุนผู้เป็นต�ำนานและผู้บุกเบิกธุรกิจ
กองทุนรวมเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ เขาโด่งดัง
จากค�ำพูดที่ว่า “ช่วงที่มองโลกในแง่ร้ายที่สุดคือเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและ
ช่วงที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดส�ำหรับการขาย” มีบางคน
ไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ “ทุกคนก�ำลังวุ่นวายกับการขาย
อย่างหมดหวัง” มันก็เป็นการยากที่จะต้านทานกระแสแล้วท�ำการซื้อ ความ
ยากล�ำบากนี้ก็คือความหมายที่แท้จริงของ Empathy Gap
ลอเร็น ซี. เทมเปิลตัน หลานของ เซอร์ จอห์น กล่าวถึงกลยุทธ์ที่
คุณลุงของเธอเอาชนะอุปสรรคนี้ไว้ในหนังสือของเธอที่ชื่อ Investing the
Templeton Way
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มันเป็นความท้าทายทางจิตวิทยาอย่างมากที่จะยืน
หยัดในช่วงที่มีการเทขายอย่างรุนแรง วิธีหนึ่งที่คุณลุงจอห์น
ใช้รับมือกับสถานการณ์น้ีคือ ตัดสินใจซื้อก่อนที่จะเกิดการ
เทขาย ในช่วงเวลาที่เขาบริหารกองทุน Templeton เขาจะมี
“รายชื่อหุ้นเป้าหมาย” ของบริษัทที่เขาเชื่อว่ามีผลประกอบ
การดีแต่ราคาสูงเกินไป... บ่อยครั้งที่เขายืนยันค�ำสั่งที่จะซื้อ
หุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นเป้าหมายนี้กับโบรคเกอร์เมื่อมีเหตุผล
บางประการที่ท�ำให้ตลาดเทขายจนหุ้นเหล่านี้มีราคาลดลง
ถึงระดับที่เขาคิดว่าหุ้นเหล่านี้ราคาถูก
แม้ตัวอย่างของการให้ค�ำมั่นสัญญาหรือตั้งใจไว้ล่วงหน้าจะขัดกับ
Empathy Gap ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรน�ำไปก�ำหนดเป็นส่วน
หนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของคุณ เซอร์ จอห์น รู้ว่าวันที่ตลาดหรือหุ้นลด
ลง 40 เปอร์เซ็นต์ เขาอาจจะไม่มีวินัยมากพอที่จะสั่งซื้อ แต่การท�ำค�ำสั่ง
ซื้อไว้ล่วงหน้าจะท�ำให้การซื้อในขณะที่เผชิญกับการเทขายอย่างหมดหวัง
ท�ำได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ไม่ซับซ้อน แต่เป็นวิธีก�ำจัดอารมณ์ออกจากสถานการณ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
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ลองมาเล่นเกมง่ายๆ กันหน่อย เริ่มต้นคุณได้รับเงิน 20 เหรียญโดย

มีเงื่อนไขดังนี้ เกมมีท้ังหมด 20 รอบ ก่อนเริ่มเล่นเกมในแต่ละรอบจะมี
การถามว่าคุณจะลงทุนหรือเล่นเกมไหม? ถ้าคุณตอบตกลงก็ต้องลงเงิน
1 เหรียญ จากนั้นจึงโยนเหรียญ หากเหรียญออกด้านหัวคุณจะได้รับเงิน
2.50 เหรียญ แต่หากเหรียญออกด้านก้อยคุณก็จะเสียเงิน 1 เหรียญนั้น
ตอนนี้มีสองสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมนี้ ประการแรก ซึ่งอาจ
เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือหากพิจารณาผลทางคณิตศาสตร์คุณจะได้เปรียบ
ในการลงทุนทุกรอบกล่าวอีกนัยหนึ่ง ในแต่ละรอบคุณจะได้มากกว่าเสีย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ในแต่ละรอบคือ 1.25 เหรียญ (2.50 x 0.5 = 1.25) ซึ่ง
ตลอดเกมอาจจะมีมูลค่ารวมกันประมาณ 25 เหรียญ (1.25 x 20 = 25) อัน
ทีจ่ ริงคุณมีโอกาสทีจ่ ะได้เงินน้อยกว่า 20 เหรียญเพียง 13 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้
ซึ่งก็คือเงินที่ได้รับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั่นเองหากคุณตัดสินใจไม่เล่นเกมเลย
และเก็บเงินจ�านวนนีไ้ ว้ ประการทีส่ อง ผลลัพธ์ในรอบก่อนจะไม่มผี ลกระทบ
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ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือเล่นเกมในรอบต่อไป เพราะเหรียญเหล่านี้ไม่มี
หน่วยความจ�ำ
อย่างไรก็ตาม เมื่อนักวิจัยท�ำการศึกษาเกมนี้กลับพบพฤติกรรมบาง
อย่างที่แปลก โดยแบ่งผู้เล่นเกมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพิเศษที่สมอง
ได้รับความเสียหาย ซึ่งคนเหล่านี้จะไม่มีความรู้สึกกลัว ผู้เล่นกลุ่มที่สอง
คือ คนทั่วไปเหมือนผมและคุณซึ่งสมองไม่ได้รับความเสียหายใดๆ กลุ่มที่
สามเป็นกลุ่มคนที่สมองได้รับความเสียหายแต่เป็นสมองส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ
กระบวนการด้านอารมณ์ความรู้สึก (รวมทั้งความกลัว)
คุณคิดว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ท�ำได้ดีที่สุด? ไม่แปลกใจเลย! กลุ่ม
ที่ท�ำได้ดีที่สุดคือ กลุ่มที่สูญเสียความรู้สึกกลัวนั่นเอง พวกเขาตัดสินใจ
เล่นเกมสูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนรอบ ในขณะที่กลุ่มปกติตัดสินใจ
เล่นเกมเพียง 58 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนรอบ และกลุ่มที่มีความเสียหาย
ของสมองส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความกลัวตัดสินใจเล่นเกม 61 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�ำนวนรอบ
กลุ่มที่สูญเสียความรู้สึกกลัวมีความได้เปรียบในเกมหลังจากที่พวก
เขาเสียเงินอย่างเห็นได้ชัด หลังจากเกมดังกล่าวกลุ่มนี้จะตัดสินใจเล่มเกม
มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนรอบ (ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างน่า
พอใจ) แตกต่างจากอีกสองกลุม่ ทีแ่ สดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน
อันที่จริงความรู้สึกเจ็บปวดหรือความกลัวนี้คือกลัวที่จะเสียเงินแม้เพียง
1 เหรียญ คนสองกลุ่มนี้จึงตัดสินใจเล่นเกมน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�ำนวนเกมหลังจากเกมที่พวกเขาเสียเงิน (แพ้)
คุณอาจจะคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป คนเราจะเรียนรู้จากความผิด
พลาดและที่สุดจะเล่นเกมนี้ได้ดีขึ้น แต่โชคไม่ดีที่สถานการณ์ออกมาแตก
ต่างจากที่คิดมาก เมื่อนักวิจัยแบ่ง 20 เกมนี้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 เกม
พวกเขาพบว่ากลุ่มที่สูญเสียความกลัวจะลงทุนสม�่ำเสมอตลอดทั้งสี่กลุ่ม
แต่กลุ่มปกติจะเริ่มต้นใน 5 เกมแรกด้วยการตัดสินใจเล่นเกมประมาณ 70
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เปอร์เซ็นต์และจบด้วยการตัดสินใจเล่นเกมน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ใน 5 เกม
สุดท้าย และเกมยิ่งนานการตัดสินใจของพวกเขาก็ยิ่งแย่
คุณอาจจะแปลกใจว่าผมเล่าเรื่องนี้ท�ำไม แน่นอน มันสามารถ
เปรียบเทียบได้กับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดซบเซา
(Bear Market) เหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความกลัวท�ำให้คนมอง
ข้ามหรือไม่สนใจหุ้นราคาถูกที่มีอยู่ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวก
เขาเคยขาดทุนมาก่อนยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นานเท่าไรการตัดสิน
ใจของพวกเขาก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้น
แน่นอน เกมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการรับความเสี่ยง
จะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่หากเกมกลับตรงข้ามการรับความเสี่ยงก็จะให้ผล
ตอบแทนที่แย่กลุ่มที่ผู้เล่นปกติจึงได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่ากลุ่มที่สูญเสีย
ความกลัว อย่างไรก็ตาม การออกแบบเกมข้างต้นมีความคล้ายคลึงอย่าง
มากกับภาวะซบเซาในตลาด (Bear Market) ซึง่ เต็มไปด้วยหุน้ ราคาถูก และ
มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

การขาดสติและพฤติกรรม
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ มี ก ารศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั บ เกมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แต่ จ ะ
ประเมินจากระดับการใช้ความคิดระบบเอ็กซ์ของบุคคล (ส�ำหรับคนทีส่ นใจ
รูปแบบการทดสอบ ใช้วธิ กี ารประเมินตนเองด้วยการตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกับประโยค 8 ประโยค เช่น “ผมจะตัดสินใจท�ำตามใจตัวเอง (ความ
รู้สึก)” “ผมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง” และ “ผมมีสัญชาตญาณที่
ไม่ค่อยดี” แทนที่จะใช้วิธีทางการแพทย์เหมือนวิธี CRT ที่ใช้ในบทที่ 1) ซึ่ง
สันนิษฐานว่า หากมีการสูญเสียความสามารถทางสมอง เช่น มีปัญหาใน
การควมคุมตนเอง คนทีพ่ งึ่ พาระบบเอ็กซ์มกั จะได้รบั ความเสียหายจากการ
ตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดเมือ่ พวกเขาถูกบังคับให้ใช้ความสามารถในการควบคุม
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ตัวเองที่ขาดหายไปกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนที่ใช้ระบบคิดที่รวดเร็วและรวบรัด
(X-System Thinking) จะสูญเสียการควบคุมตัวเองเร็วกว่าคนทีใ่ ช้ระบบคิด
แบบที่มีตรรกะ (C- System Thinking ความคิดระบบซี)
การศึกษาครั้งนี้กระท�ำโดยให้คนกลุ่มหนึ่งท�ำบททดสอบที่เรียกว่า
Stroop test ซึ่งเป็นบททดสอบที่คนชอบเล่นเกมฝึกสมองรู้จักเป็นอย่างดี
แม้จะไม่รจู้ กั ชือ่ ก็ตาม เกมนีจ้ ะแสดงชือ่ สีและให้ผเู้ ล่นเอ่ยชือ่ ของสีทใี่ ช้เขียน
ชือ่ สีแทนทีจ่ ะเอ่ยชือ่ สีตามทีเ่ ขียน เช่นค�ำว่า “แดง” ทีเ่ ขียนด้วยหมึกสีฟา้ ค�ำ
ตอบทีถ่ กู ต้องคือ “ฟ้า” ซึง่ ต้องใช้สมาธิและความตัง้ ใจอย่างมากในการผ่าน
Stroop Test
ในการเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะได้ทดสอบเล่นเกมนี้ก่อน (คนไม่เคยผ่าน
Stroop Test) ทั้งคนที่ใช้ระบบเอ็กซ์และระบบซีจะทดสอบในลักษณะ
เดียวกันพวกเขาจะตัดสินใจเล่นเกมหรือลงทุนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�ำนวนครั้ง (ซึ่งยังคงเป็นระดับที่ไม่น่าพอใจ)
อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทไี่ ด้แตกต่างกันอย่างมากเมือ่ ผูเ้ ล่นไม่สามารถ
ควบคุมความกลัวและอารมณ์ (เช่น หลังผ่าน Stroop Test) คนที่ใช้ระบบซี
ยังคงท�ำได้ดีคือตัดสินใจเล่นเกมหรือลงทุน 78เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนครั้ง
แต่พวกที่ใช้ระบบเอ็กซ์จะท�ำได้ค่อนข้างแย่พวกเขาจะตัดสินใจเล่นเกม
หรือลงทุนเพียง 49 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนครั้งเท่านั้น! ซึ่งแสดงถึงอันตราย
ของการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวเพื่อเอาชนะสิ่งขัดขวางการตัดสินใจ
(อารมณ์)
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การรักษาอาการอัมพาตชั่วคราวหรือการชะงัก
(Temporary Paralysis)
ในเดือนมีนาคม 2009 ดัชนี S&P ลดลงถึงระดับต�่ำสุดในรอบ
ทศวรรษและตลาดลดลงประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์จากระดับสูงสุดในปลาย
ปี 2007
ผมเฝ้าดูในขณะที่ดูเหมือนตลาดใกล้จะล่มสลาย ไม่มีอะไรที่จะ
ท�ำให้มองโลกในแง่ร้ายได้มากไปกว่าความเชื่อของนักลงทุน เหตุการณ์
นี้ท�ำให้ผมรู้สึกอย่างไร? อันที่จริงมันน่าตื่นเต้นมาก ไม่ใช่เพราะผมเป็น
คนผิดปกติที่ชอบความหายนะ (อาจเป็นไปได้) แต่เป็นเพราะตลาดก�ำลัง
มีราคาถูกเหมือนที่ผมเคยเขียนในบทความ Mind Matters ในต้นเดือน
มีนาคม 2009 ว่า “ซื้อตอนที่ราคาถูก หากไม่แล้วจะซื้อเมื่อไร?” มีข้อโต้แย้ง
ว่า มูลค่าตลาดลดลงถึงระดับที่เราไม่เคยเห็นในรอบ 20 ถึง 30 ปี แน่นอน
การประเมินมูลค่าไม่ใช่เหตุผลที่ดีหรือไม่ดีส�ำหรับการซื้อหุ้น (หุ้นราคาถูก
สามารถถูกลงได้อีกเสมอ) แต่ในเดือนมีนาคมผมมั่นใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดี
ในการซื้อส�ำหรับนักลงทุนระยะยาว
ไม่ได้มีผมเพียงคนเดียวที่คิดเช่นนี้ เจเรมี่ เกรแฮม หัวหน้าฝ่าย
กลยุทธ์ของ GMO ได้เขียนไว้ดังนี้:
เมือ่ วิกฤตถึงจุดสูงสุด คนทีเ่ คยมีเหตุผลจะเริม่ ท�ำนาย
จุดจบด้วยข้อมูลมากมายทีแ่ ม่นย�ำอย่างน่ากลัวจนท�ำให้คณ
ุ
ขาดความระมัดระวังและสุขมุ รอบคอบ ทุกครัง้ ทีร่ าคาลดลงจะ
ยิง่ ท�ำให้ความต้องการเงินสดเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ (เหมือนทีพ่ วก
เราเคยมีประสบการณ์ในปี 1974) เกิด “Terminal Paralysis”
(อัมพาตร้ายแรงหรือการหยุดนิ่ง) คนที่ลงทุนมากเกินไปจะ
เกิดอาการช็อกจนท�ำอะไรไม่ถูกได้แต่ภาวนา ส�ำหรับบางคน
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ที่ดูเหมือนฉลาดหลักแหลมและถือเงินสดจ�ำนวนมากก็ไม่
อยากเสียเงินง่ายๆ เช่นกัน ดังนัน้ ต่างคนต่างเฝ้าดูและรอคอย
ความเฉือ่ ยจึงค่อยๆ ก่อตัวจนเป็นก�ำแพง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือคนที่
มีเงินสดจ�ำนวนมากจะพลาดโอกาสในการท�ำก�ำไรเมือ่ ตลาด
ฟื้นตัว
ยาเพียงขนานเดียวที่จะรักษา “Terminal Paralysis”
คือ ต้องมีแผนต่อสู้ส�ำหรับการลงทุนครั้งใหม่และต้องยึด
มั่นในแผนนั้น เนื่องจากทุกปฏิบัติการต้องสามารถเอาชนะ
อาการอัมพาตหรือการนิ่ง (Paralysis) สิ่งที่ผมแนะน�ำก็คือ
ลงทุนน้อยครัง้ แต่ครัง้ ละมากๆ ไม่ใช่ลงทุนน้อยๆ หลายๆ ครัง้
การลงทุนครั้งเดียวในจ�ำนวนมหาศาลที่ระดับราคาต�่ำๆ เป็น
สิ่งที่ดี แต่หากเราไม่กล้าเสี่ยงการลงทุนหลายครั้งในจ�ำนวน
มากก็อาจจะปลอดภัยกว่า
มันส�ำคัญมากที่จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนส�ำหรับสิ่ง
ที่คุณจะลงทุนอย่างเต็มที่ หากไม่มีแผนการลงทุนที่ดีก็ควร
เตรียมคณะกรรมการของคุณ (ตัวคุณก็เช่นกัน) ให้สนใจ
ลงทุนในขณะที่ตลาดก�ำลังตก คุณต้องท�ำให้พวกเขาเห็น
ด้วยอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ความเลวร้ายจะเกิดขึ้น... และ
สุดท้ายต้องตระหนักว่า ตลาดจะยังไม่ฟื้นเมื่อเห็นแสงที่
ปลายอุโมงค์มันจะเริ่มฟื้นเมื่อทุกอย่างมืดสนิท แต่เงามืดจะ
เริ่มลดน้อยลงกว่าวันก่อน
เซ็ธ คลาร์แมน หัวหน้าของ Baupost ซึง่ เป็นนักลงทุนแบบหุน้ คุณค่า
ที่เก่งมาก เขียนไว้เหมือนกันว่า
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ความโกลาหลที่ รุ น แรง การขายด้ ว ยความตื่ น
ตระหนก (Panic Selling) ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน จึงเกือบ
จะเป็นไปไม่ได้ทผี่ ขู้ ายจะตัดสินใจด้วยข้อมูลทีด่ ี อันทีจ่ ริงเมือ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ท�ำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจ
ของพวกเขาไม่ได้ใช้หลักการพื้นฐานการลงทุนเลย ในขณะ
ที่รอให้ตลาดถึงจุดต�่ำสุด (ราวกับว่ามันจะรู้แน่ชัดว่าจะมา
ถึงเมื่อไร) ความอยากลองและโอกาสในตลาดมักจะยั่วยวน
ใจเสมอ กลยุทธ์นี้ได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลานานแล้วว่ามี
ข้อบกพร่องอย่างมาก จากข้อมูลในอดีต จุดที่ต�่ำสุดหรือจุด
วกกลับจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง และผู้ซื้อรายอื่นๆ
จะเข้ามาแข่งกันมากขึ้นเมื่อตลาดเริ่มมั่นคงและเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัว ยิ่งกว่านั้นราคาจะปรับเพิ่มขึ้นจากจุดต�่ำสุดอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องลงทุนท่ามกลางความเจ็บ
ปวดในภาวะที่ตลาดซบเซา (Bear Market) ด้วยตระหนักว่า
สถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีกก่อนที่จะดีขึ้น
ค�ำแนะน�ำของแกรนแธมและคลาร์แมนเป็นอีกตัวอย่างของพลัง
ของการให้ค�ำมั่นสัญญาล่วงหน้า ซึ่งได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 “แผนการต่อสู้
ส�ำหรับการลงทุนใหม่” ก็คือ การก�ำหนดตารางหรือการให้ค�ำมั่นสัญญาไว้
ล่วงหน้าเพื่อรองรับ Empathy Gap ที่เรามักจะต้องเผชิญ และยังช่วยก�ำจัด
Fear-Induced Terminal Paralysis (อาการอัมพาตที่เกิดจากความกลัว)
ที่มีแนวโน้มจะน�ำเราไปสู่หายนะ
ในช่วงวันหยุดเมื่อสองสามปีก่อนผมถามทางกับคนในท้องถิ่น ค�ำ
ตอบที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ของเขาคือ “ผมคงไม่เริ่มต้นจากที่นี่!” อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพูดถึงการลงทุน เราสามารถมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้ เช่น
ที่คลาร์แมนเขียนไว้ว่า “หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อยึดมั่นในความคิดที่มีเหตุผล
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ตลอดเวลาของเราก็คือ การมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงแรงกดดันที่จะน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดบ่อยครั้งที่เราอธิบายเทคนิคที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้
ว่า เต็มใจที่จะถือเงินสดเมื่อไม่มีโอกาสลงทุนที่น่าสนใจต้องมีวินัยในการ
ขาย อดทน และหลีกเลีย่ งการลงทุนด้วยหนี”้ คลาร์แมนพยายามลดจุดอ่อน
ที่เกิดจาก Empathy Gap (ช่องว่างของความหยั่งรู้) และความกลัวที่น�ำไป
สู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ด้วยการก�ำจัดสิ่งที่จะกดดันการตัดสินใจในช่วง
เวลาทีย่ งุ่ ยาก เรียนรูจ้ ากตัวอย่างของเขาและพยายามก�ำจัดสิง่ ทีก่ ดดันการ
ตัดสินใจออกไปจากพอร์ตโฟลิโอของคุณ
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3

มองâลกในแง่ดีเสมอ
“áµ‹ทíาäม©ÑนจÖงควรลงทØนãนËØ้นµÑวนีé?”

ขอผมถามค�าถาม 3 ข้อ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นค�าถามที่มีลูกเล่นเหมือน

ในบทน�า

1. คุณขับรถเก่งกว่าคนทั่วไปไหม?
2. คุณท�างานเก่งกว่าคนทั่วไปไหม?
3. คุณมีเพศสัมพันธ์ดีกว่าคนทั่วไปไหม?
หากคุณเหมือนคนส่วนใหญ่ ค�าตอบของค�าถามเหล่านี้ของคุณก็จะ
คล้อยตามคนทัว่ ไป แต่หากผมขอให้ตอบค�าถามโดยการยกมือก็จะมีสภุ าพ
บุรุษท่านหนึ่งยกทั้งสองมือส�าหรับค�าถามที่ 3 (ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็น
ความมั่นใจที่มากเกินไป แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในบทต่อไป)
การมองโลกในแง่ดีดูเหมือนจะฝังแน่นอยู่ในจิตใต้ส�านึกของคนเรา
ในฉากจบของภาพยนตร์เรื่อง Monty Python’s Life of Brain คนที่ถูกตรึง
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บนไม้กางเขนเริม่ ร้องเพลง “มองด้านสว่างของชีวติ เสมอ” ซึง่ ดูเหมือนว่าคน
ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการมองโลกในมุมมองนี้
ผมถามผู้จัดการกองทุนมืออาชีพกว่า 600 คน ว่า ผู้จัดการกองทุนที่
เก่งกว่าหรือมีผลงานโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งน่าทึ่งมาก
ค�ำตอบของพวกเขาไปในทิศทางเดียวกันถึง 74 เปอร์เซ็นต์ อันที่จริงพวก
เขาจ�ำนวนมากเขียนค�ำอธิบายไว้ว่า “ผมรู้ว่าทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งกว่า แต่
ผมเก่งกว่าจริงๆ!” เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์คดิ ว่าตัว
เองคาดการณ์ผลก�ำไรได้ดกี ว่านักวิเคราะห์อนื่ ๆ ทัง้ ทีค่ ำ� แนะน�ำในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2008 ของนักวิเคราะห์กลุม่ นีถ้ งึ 91 เปอร์เซ็นต์แนะน�ำให้ซอื้ หรือ
ถือลงทุน ลักษณะเช่นนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในอุตสาหกรรมการลงทุนเท่านัน้
เมื่อผมไปสอนหนังสือ ผมมักจะพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาคิดว่าตัว
เองจะสอบผ่านด้วยคะแนนสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของชั้นเรียน
แนวโน้มในการประเมินความสามารถของตัวเองดีเกินไปนี้ถูกขยาย
ด้วยภาพลวงตาของการควบคุม (Illusion of Control) เราคิดว่าเราสามารถ
ควบคุมผลลัพธ์ได้ ภาพลวงตาของการควบคุมนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดย
ไม่ตั้งใจเช่น คนยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 4 เท่า เพื่อซื้อล็อตเตอรี่หากพวกเขา
สามารถเลือกหมายเลขได้เองตรงกันข้ามกับการซื้อล็อตเตอรี่โดยการสุ่ม
ตัวเลขราวกับว่าการเลือกตัวเลขเองจะท�ำให้มีโอกาสถูกรางวัล
ด้วยเหตุนี้คนจึงมักผิดพลาดเนื่องจากไม่มีแบบแผนในการควบคุม
ตัวอย่างเช่น เมื่อให้คาดการณ์ผลการโยนเหรียญที่ถูกควบคุม 30 ครั้ง การ
คาดการณ์จึงมีโอกาสถูกเพียงครึ่งเดียว พวกที่ทายถูกในครึ่งแรกจะให้
คะแนนตัวเองว่าสามารถคาดการณ์ได้เก่งกว่าพวกที่ทายผิดในครึ่งแรก
อันที่จริงดูเหมือนว่าภาพลวงตาของการควบคุมมีแนวโน้มที่จะเกิด
ขึ้นมากที่สุดเมื่อมีทางเลือกหลายทาง เช่น เมื่อคุณประสบความส�ำเร็จ
ในตอนเริ่มต้น (เหมือนการโยนเหรียญ) คุณคุ้นเคยกับงานที่รับผิดชอบ
มีข้อมูลจ�ำนวนมาก และคุณมีส่วนเกี่ยวข้อง ส�ำหรับผม สิ่งเลวร้ายเหล่านี้
เป็นเหมือนเงื่อนไขการลงทุนที่เราต้องเผชิญ
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การมองโลกในแง่ดีและระบบเอ็กซ์
ก่ อ นหน้ า นี้ ผ มได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า แม้ คุ ณ จะสามารถตอบค� ำ ถามที่
สะท้อนถึงกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้องทั้งสามข้อก็ตาม คุณก็ยังมีแนว
โน้มที่จะมีอคติอีกหลายประการ การมองโลกในแง่ดีเกินไปก็เป็นหนึ่งใน
อคติที่ต่อต้านความสามารถในกระบวนการคิด
การมองโลกในแง่ ดี ดู เ หมื อ นจะเป็ น ค� ำ พู ด ติ ด ปากและฝั ง ลึ ก ใน
การประมวลข้อมูลด้วยระบบเอ็กซ์เรารู้ว่าระบบเอ็กซ์มีแนวโน้มที่จะถูกใช้
มากกว่าเมื่อคนรู้สึกว่าถูกกดดันด้วยเวลา ดังนั้นหากการมองโลกในแง่ดี
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบเอ็กซ์จริง เราก็ควรจะก�ำจัดมันได้ โดยการฝึกท�ำงาน
แข่งกับเวลา
นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาท�ำการทดสอบ ผู้เข้าร่วมการทดสอบถูกจัด
ให้นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และให้ดูประโยคที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
โดยสามารถเลือกกดปุ่ม “ไม่ใช่ฉัน” และ “ใช่ฉัน” เท่านั้น ค�ำถามจะเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป แต่ละเหตุการณ์จะปรากฏบนหน้าจอ
ประมาณ 1 หรือ 10 วินาที ซึ่งจะใช้เหตุการณ์ดีๆ ในชีวิต 6 เหตุการณ์ และ
ไม่ดี 6 เหตุการณ์
ในการทดสอบจะให้เวลาในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ผลปรากฏ
ว่า ผู้เข้าร่วมการทดสอบตอบว่า จากเหตุการณ์ดีๆ 6 เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ในชีวิตของพวกเขา 4 เหตุการณ์ แต่ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ดี มีเพียง 2.7
เหตุการณ์เท่านั้นที่จะเกิดในชีวิตของพวกเขา แต่เมื่อมีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา
ปรากฏว่าจ�ำนวนเหตุการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเป็น 4.75 เหตุการณ์ในขณะที่ตัวเลข
ของเหตุการณ์ไม่ดใี นชีวติ ลดลงเหลือ 2.4 เหตุการณ์ ซึง่ รูปแบบนีส้ อดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า การมองโลกในแง่ดีเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติ
ผลการวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาเป็นหลัก
ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ แ สดงว่ า การมองโลกในแง่ ดี เ ป็ น ธรรมชาติ ส ่ ว นลึ ก หรื อ
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จิตใต้สำ� นึกของคนเราพวกเขาศึกษาการท�ำงานของสมองในขณะทีใ่ ห้ผเู้ ข้า
ร่วมการทดสอบพิจารณาเหตุการณ์ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคต
เมื่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ดีในอนาคต (เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ไม่
ดี) สมองส่วนส�ำคัญสองส่วน [The Rostral Anterior Cingulated Cortex
และ The Amygdala (สมองส่วนที่ลบความกลัว)] จะเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่ง
สมองทัง้ สองส่วนนีเ้ กีย่ วกับกระบวนการทางอารมณ์และมีความสัมพันธ์กบั
ระบบประสาทของระบบเอ็กซ์

ธรรมชาติกับการฝึกฝน
แหล่งก�ำเนิดของการมองโลกในแง่ดีสามารถแบ่งเป็น แหล่งก�ำเนิด
ที่มาจากธรรมชาติและการฝึกฝน ผมขอเริ่มจากแหล่งก�ำเนิดธรรมชาติก่อน
อคติทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จ�ำนวนมากเกิดจากความก้าวหน้าของวิวฒ
ั นาการ
(หากยืมค�ำมาจาก สตีเฟ่น เจย์ กูล์ด ก็คือ ผลพลอยได้ของวิวัฒนาการ)
การมองโลกในแง่ดีมีบทบาทอย่างไรในวิวัฒนาการของมนุษย์?
ลีโอเนล ไทเกอร์ อภิปรายไว้ในหนังสือ Optimism: The Biology of Hope
(1979) ของเขาว่า ในยุคโบราณเมื่อมนุษย์เพิ่งออกจากป่าและกลายเป็น
นักล่า พวกเขาบาดเจ็บและล้มตายเป็นจ�ำนวนมากไทเกอร์ให้ความเห็นว่า
มนุษย์มแี นวโน้มทีจ่ ะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับภารกิจทีจ่ ะมีสงิ่ ไม่ดตี ามมา ดังนัน้
มนุษย์จึงมีการปรับตัวทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาความสามารถในการมอง
โลกในแง่ที่ดี อย่างไรก็ตาม หากจะต้องต่อสู้กับ Mastodon (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมลักษณะคล้ายช้างในสมัยดึกด�ำบรรพ์ ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว) มัน
ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก พูดตามตรง แม้คนที่มองโลกในแง่ร้ายซึ่ง
มีไม่มากนักก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ไทเกอร์ อ ธิ บ ายว่ า เมื่ อ มนุ ษ ย์ บ าดเจ็ บ ร่ า งกายจะหลั่ ง สารเอ็ น
โดร์ฟินส์ ซึ่งสารเอ็นโดร์ฟินส์นี้มีคุณสมบัติสองประการคือ มีคุณสมบัติ
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เหมือนยาบรรเทาอาการปวด (ลดความเจ็บปวด) และท�ำให้เกิดความรู้สึก
เคลิบเคลิม้ เป็นสุข ไทเกอร์ให้ความเห็นว่า มันเป็นการปรับตัวทางชีววิทยาที่
บรรพบุรษุ ของเราท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ทนความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดเี มือ่ ได้รบั บาด
เจ็บเพราะมันจะช่วยให้การล่าในอนาคตมีแนวโน้มแข็งแรงขึ้น
การมองโลกในแง่ดีอาจท�ำให้เราได้ประโยชน์อื่นๆ อีกหลายอย่าง
นักจิตวิทยาพบว่าคนที่มองโลกในแง่ดีดูเหมือนจะสามารถรับมือกับปัญหา
(และมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า) ได้ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายโดยเฉพาะเมื่อ
เผชิญกับความเจ็บปวดที่เลวร้ายหรือปัญหาที่เลวร้ายดังนั้นการมองโลก
ในแง่ดีอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการด�ำรงชีวิตที่ยอดเยี่ยม แต่ความหวังไม่ใช่
กลยุทธ์การลงทุนที่ดี
เบน เกรแฮม ตระหนักถึงอันตรายของการมองโลกในแง่ดีเกินไป เขา
เขียนไว้ว่า:
การเฝ้าสังเกตมาตลอดเป็นเวลาหลายปีท�ำให้เรา
รู้ว่า การที่นักลงทุนขาดทุนจ�ำนวนมากนั้นเกิดจากการซื้อ
หลักทรัพย์หรือหุ้นที่ไม่มีคุณภาพในขณะที่เงื่อนไขทางธุรกิจ
ก�ำลังดี ผู้ซื้อคิดว่าผลด�ำเนินการที่ดีในปัจจุบันคือ “Earning
Power (ความสามารถในการท�ำก�ำไร)” และคิดว่าการเติบโต
นั้นปลอดภัย
น่าจะพอเพียงแล้วส�ำหรับการพูดถึงธรรมชาติ ธรรมชาติท�ำให้เรา
มองโลกในด้านสวยงาม (เป็นสีชมพูโรยด้วยกลีบกุหลาบ) นักจิตวิทยาเรียก
มันว่า “อคติจากการเข้าข้างตัวเอง (Self-Serving Bias)” โดยมนุษย์มีแนว
โน้มที่จะแสดงออกในแนวทางที่ตัวเองชอบ แต่ วอเร็น บัฟเฟตต์ เตือนว่า
“อย่าถามช่างตัดผมหากคุณต้องการตัดผม”
ผู้สอบบัญชีเป็นตัวอย่างที่ดีของอคติประเภทนี้ ผู้สอบบัญชีอาชีพ
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จ�ำนวน 139 คนได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน 5
บริษัท กรณีศึกษาเหล่านี้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางบัญชี เช่นการบันทึก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้รายได้ การรับรู้เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย โดยผู้
สอบบัญชีได้รับการบอกกล่าวว่า แต่ละกรณีไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
ผู้สอบบัญชีเหล่านี้ถูกมอบหมายให้ท�ำงานกับบริษัทหรือนักลงทุน
ที่เป็นบุคคลภายนอกที่สนใจบริษัทนั้นๆ โดยการสุ่ม ผลคือ ผู้สอบบัญชี
ที่ท�ำงานให้กับบริษัทมีแนวโน้มที่จะยอมรับวิธีการลงบัญชีที่คลุมเคลือ
มากกว่าผูส้ อบบัญชีทที่ ำ� งานให้กบั นักลงทุนทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกประมาณ
31 เปอร์เซ็นต์บุคคลภายนอกที่ยุติธรรมมีค่อนข้างมาก และนี่เกิดขึ้นในยุค
หลังจากเกิดกรณี Enron!
ส�ำหรับการลงทุนเราเห็นความเลวร้ายที่เกิดจากอคติจากการเข้า
ข้างตัวเองนี้เป็นประจ�ำ เช่น งานวิจัยของนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (StockBroker) ซึ่งจะมีกฎแก้ตัว 3 ข้อคือ
กฎข้อที่ 1 ข่าวทุกข่าว เป็นข่าวดี (ถ้าเป็นข่าวไม่ดี มันก็จะดีขึ้นเสมอ)
กฎข้อที่ 2 ทุกอย่างราคาถูกเสมอ (แม้ว่าคุณจะต้องหาวิธีประเมิน
ราคาใหม่)
กฎข้อที่ 3 สรรหาหลักฐานมายืนยัน (อย่าปล่อยให้ข้อเท็จจริงมาขัด
ขวางเรื่องราวดีๆ)
การจดจ� ำ กฎเกณฑ์ ที่ ค วบคุ ม งานวิ จั ย ในตลาดวอลสตรี ท เหล่ า
นี้ สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอคติจากการเข้าข้างตัวเอง
(Self-Serving Bias)
วิกฤตการเงินครัง้ ล่าสุดเป็นตัวอย่างของผลจากอคติจากการเข้าข้าง
ตัวเอง (Self-Serving Bias) ได้เป็นอย่างดี สิ่งเลวร้ายที่สุดคือ พฤติกรรม
ของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พวกเขาให้ข้อมูลเท็จเพื่อประโยชน์
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ของบริษัทตัวเอง แน่นอน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์
ทับซ้อนย่อมเกิดขึ้นในบริษัทแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกตราสารการเงิน
คือผู้จ่ายเงินเพื่อให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ซึ่งเหมือนกับกรณีของผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวมาแล้วข้างต้น) ท�ำให้บริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือมีใจเอน
เอียงทีจ่ ะเข้าข้างพวกเขา ในวิกฤติทอี่ ยูอ่ าศัย (Housing Crisis) ดูเหมือนว่า
พวกเขาจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเพื่อปิดบังจุดบกพร่อง ทั้งที่การ
วิเคราะห์แบบง่ายๆ ก็สามารถบ่งบอกจุดบกพร่องที่เป็นอันตรายเหล่านี้ได้
แต่พวกเขาก็ใช้มันและท�ำให้สินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่เหมาะสม
กลายเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA (ดีเยี่ยม) ในทันที

วิธีเอาชนะการมองโลกในแง่ดีเกินไป
เราจะป้องกันตัวเองจากการมองโลกในแง่ดีเกินไปได้อย่างไร? เรา
ต้องหัดเรียนรู้ที่จะคิดในเชิงวิจารณ์และเป็นคนช่างสงสัย ซึ่งควรท�ำตัวให้
เคยชินกับค�ำถามที่ว่า “ฉันต้องเชื่อเรื่องนี้ไหม?” มากกว่าค�ำถามที่ว่า “ฉัน
เชื่อเรื่องนี้ได้ไหม?” เช่นที่นักปราชญ์ จอร์จ ซันตายานา เขียนไว้ว่า “ความ
ช่างสงสัยเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนฉลาดและมันน่าละอายที่จะยอมแพ้เร็ว
เกินไปหรือตั้งแต่แรก” ประโยคนี้เป็นจริงในการลงทุนเช่นเดียวกับในชีวิต
ทั่วไป
อันที่จริงค�ำถามที่นักลงทุนที่ยอดเยี่ยมถามตัวเองจะแตกต่างจาก
ค�ำถามทั่วไปของเรา นักลงทุนเหล่านี้ส่วนมากบริหารกองทุนแบบมุ่งเน้น
(Concentrated Portfolio - พอร์ตทีล่ งทุนจ�ำนวนมากในหุน้ น้อยตัว : ผูแ้ ปล)
ซึ่งค�ำถามที่พวกเขามักจะถามจนติดปากคือ “ท�ำไมจึงควรลงทุนในหุ้นตัว
นี้?” ในขณะที่ผู้บริหารกองทุนที่มีประวัติการลงทุนผิดพลาดและมีความ
เสี่ยงในอาชีพจะเปลี่ยนค�ำถามเป็น “ท�ำไมจึงไม่ควรลงทุนในหุ้นตัวนี้?”
ความแตกต่างของค�ำถามทั้งสองมีผลต่อผลการด�ำเนินงานอย่างมากมาย
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สเปนเซอร์ เดวิดสัน จาก General American Investors เคยกล่าว
ว่า “อาจารย์ของผมเคยพูดตัง้ แต่ชว่ งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ทัว่ โลกว่า เรา
อยู่ใน Rejection Business (ธุรกิจการปฏิเสธ) เรามีรายได้จากการถูกเยาะ
เย้ยถากถาง และส่วนส�ำคัญของความส�ำเร็จในการลงทุนก็คือ การรู้จักวิธี
ปฏิเสธ”
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนประเด็นไปจากการมองโลกในแง่ดีเกินไป เรา
ควรพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่มองโลกอย่างที่มันเป็นจริงๆ หดหู่มาก! พวกเขา
ไม่มีภาพลวงตาเกี่ยวกับความสามารถของตัวเอง มุมมองที่เป็นจริงจึงมี
แนวโน้มท�ำให้พวกเขาหดหู่
ตัวอย่างเช่น เมื่อถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในห้องที่จะสว่างขึ้นเมื่อคุณกด
สวิตช์ 75 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนครั้ง และไม่กดสวิตช์ 75 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�ำนวนครั้ง ผลปรากฏว่า คนส่วนใหญ่จะบอกว่าพวกเขาสามารถควบคุม
แสงสว่างได้ แต่พวกที่มองโลกตามความเป็นจริงหรือหดหู่จะบอกว่าพวก
เขาไม่สามารถควบคุมแสงสว่างได้เลย
บางทีนี่อาจท�ำให้นักลงทุนไม่มีทางเลือก คือ อยู่ในกลุ่มที่หดหู่และ
มองโลกอย่างที่มันเป็นหรือมีความสุขและหลอกลวง โดยส่วนตัวผมเดาว่า
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ อาจจะหดหูใ่ นการท�ำงาน (มองโลกตามความเป็นจริง) แต่
มีความสุขและหลอกลวงเมื่อคุณกลับบ้าน (ส�ำหรับผมมันได้ผลเสมอ!)
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โอเค ถึงเวลำทดสอบกำรตอบป˜ญหำอีกแล้ว
ต่อไปนีเ้ ป็นค�าถาม 10 ข้อ ในแต่ละข้อผมอยากให้คณ
ุ ประมาณการ
ค�าตอบสูงสุดและต�า่ สุด ด้วยความมัน่ ใจ 90 เปอร์เซ็นต์ ว่าค�าตอบทีถ่ กู ต้อง
จะอยูใ่ นช่วงสูงสุดและต�า่ สุดนี้ (ค�าตอบทีถ่ กู ต้องจะอยูใ่ นตอนท้ายของบทนี)้

39

พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน

ระดับความมั่นใจ 90 เปอร์เซ็นต์
ต�่ำสุด
สูงสุด
อายุของ มาร์ติน ลูเธอร์คิงส์ ตอนเสียชีวิต		
ความยาวของแม่น�้ำไนล์ (ไมล์)		
จ�ำนวนประเทศที่อยู่ในกลุ่มโอเปค		
พระคัมภีร์ไบเบิลมีจ�ำนวนกี่เล่ม		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ (ไมล์)		
น�้ำหนักเฉพาะตัวเครื่องบินโบอิ้ง 747 (ปอนด์)		
ปีเกิดของ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท		
ช้างเอเชียตั้งท้องนานเท่าไร (วัน)		
ระยะทางการบินจากกรุงลอนดอนไปถึงกรุงโตเกียว (ไมล์)
ความลึกที่สุดของมหาสมุทรที่สามารถวัดได้(ฟุต)

หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณจะพบว่าค�ำตอบที่ไม่ถูกต้องจะ
มีประมาณ 4 ถึง 7 ข้อเหตุผลง่ายๆ คือเรามีความมั่นใจในตัวเองมากกว่า
ความสามารถค่อนข้างมากแต่ที่น่าตกใจกว่า หรือเป็นอันตรายต่อพอร์ต
โฟลิโอของเรามากกว่าคือ ผู้เชี่ยวชาญตอบค�ำถามได้แย่กว่าเรา!
เหตุผลทางจิตวิทยาข้อหนึ่งที่สนับสนุนการค้นพบนี้มากที่สุดก็คือ
โดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าพวกเรามากแต่
อย่าเพิ่งเชื่อผม ลองพิจารณาผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มนี้ นักพยากรณ์อากาศ
และคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับ
ผิดชอบของตน กล่าวคือนักพยากรณ์อากาศจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบ
และลักษณะอากาศและมอบหมายให้พยากรณ์สภาพอากาศ ส่วนคุณหมอ
ก็จะได้รับรายงานการตรวจอาการและมอบหมายให้วินิจฉัยโรคของคนไข้
จากนั้นจะถามระดับความมั่นใจในการคาดการณ์ของพวกเขา
ผลที่ออกมาตรงข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่นักพยากรณ์
อากาศท�ำได้ดีกว่าอย่างไม่น่าเชื่อ นักพยากรณ์อากาศคิดว่าพวกเขาน่าจะ
พยากรณ์ได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนครั้งที่พยากรณ์ แล้วพวก
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เขาก็พยากรณ์ได้ถูกต้องครึ่งหนึ่งจริงๆ ในทางตรงข้ามกลุ่มคุณหมอท�ำให้
คนจ�ำนวนมากต้องตกใจ เพราะคุณหมอคิดว่าพวกเขาวินิจฉัยโรคได้ถูก
ต้อง 90 ครัง้ ใน 100 ครัง้ (90 เปอร์เซ็นต์) แต่ในความเป็นจริงพวกเขาวินจิ ฉัย
โรคได้ถูกต้องเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ (15 ครั้งจาก 100 ครั้ง) เท่านั้น
ท� ำ ไมจึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น มากระหว่ า งคนสองกลุ ่ ม นี้ ? เหตุ ผ ล
ส่วนหนึ่งก็คือระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้รับนัก
พยากรณ์อากาศรู้ดีว่าพวกเขาเป็นนักพยากรณ์ที่ค่อนข้างจะหมดหวัง
ดังนั้นช่วงของความมั่นใจในตัวเองของพวกเขาจึงกว้างมาก ตัวอย่าง
เช่นหากคุณอยู่ในประเทศอังกฤษก็จะได้ยินพยากรณ์อากาศในท�ำนองนี้
อากาศแจ่มใสเป็นบางพืน้ ที่ มีความเป็นไปได้อย่างมากทีจ่ ะมีฝนตกกระจาย
เป็นหย่อมๆ บริเวณทีร่ าบสูงอาจจะมีหมิ ะประปราย และมีโอกาสจะเกิดพายุ
ไต้ฝนุ่ บริเวณนอกชายฝัง่ แน่นอน พวกเขาครอบคลุมความเป็นไปได้ไว้ทงั้ หมด
แล้ว นอกจากนี้หากนักพยากรณ์อากาศต้องการรู้ว่าการพยากรณ์ของพวก
เขาแม่นย�ำหรือไม่ ก็เพียงแต่ออกไปดูสภาพภายนอกเท่านัน้
ในทางตรงข้ามดูหมือนข้อมูลที่คุณหมอได้รับมีแนวโน้มที่จะไม่ถูก
ต้อง นอกจากนี้ยังโชคไม่ดีที่มนุษย์เรามีนิสัยที่จะใช้ความมั่นใจแทนการใช้
ทักษะ หากคุณไปหาหมอและบอกคุณหมอว่า “คุณหมอ ผมเกิดผื่นนี่มัน
น่ากลัวมาก” และคุณหมอตอบว่า “ไม่ต้องห่วง หมอรู้ว่าคุณเป็นอะไรรับ
ประทานยานีแ้ ล้วจะดีขนึ้ ในหนึง่ สัปดาห์” สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็คอื คุณจะกลับไป
พร้อมกับความสุขและความมั่นใจ
คราวนี้ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในโลกของความเป็นจริง คุณเดิน
เข้าไปที่คลินิกและบอกว่า “คุณหมอ ผมเกิดผื่นนี่มันน่ากลัวมาก” แล้วคุณ
หมอตอบว่า “โอ้พระเจ้า มันน่ากลัวมาก ผมไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวแบบนี้
มาก่อน คุณคิดว่ามันจะแพร่กระจายไหม? ลองรับประทานยานี้ดู แล้วค่อย
กลับมาหาหมอใหม่ในอีกหนึง่ สัปดาห์หากคุณยังมีชวี ติ รอด” สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
คือคุณจะกลับไปพร้อมความรู้สึกที่ดีกับประสบการณ์เหล่านี้ไหม?
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ท�ำไมไม่มีใครเชื่อ จิม เครเมอร์?
เราต้องการให้คนมีความมั่นใจ อันที่จริงแล้วเราชอบคนที่มั่นใจ
ในตัวเอง นักจิตวิทยายืนยันด้วยการค้นพบว่า เราชอบคนที่มีความมั่นใจ
มากกว่าและยินดีจะจ่ายเงินจ�ำนวนมากส�ำหรับที่ปรึกษาที่มีความมั่นใจ
(แม้จะไม่ถูกต้องแม่นย�ำ) ผมเดาว่านั่นคือค�ำอธิบายว่าท�ำไมคนจึงไม่เชื่อ
จิม เครเมอร์!
ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบการทายน�้ำหนักคนจากภาพถ่าย หาก
อาสาสมัครทายน�้ำหนักจากภาพเหล่านั้นได้ถูกต้องก็จะได้รับรางวัลเป็น
เงินสด แต่ในการทายแต่ละครั้งผู้ทายจะต้องจ่ายเงินเพื่อขอค�ำแนะน�ำจาก
ที่ปรึกษาอาสาสมัครคนใดคนหนึ่งในสี่คนซึ่งผู้ทายจะรู้ว่าที่ปรึกษาเหล่านี้
แต่ละคนมีระดับความมั่นใจมากน้อยเพียงใด ในตอนเริ่มต้น ที่ปรึกษาที่
มีความมั่นใจมากกว่าจะมีคนยอมจ่ายเงินส�ำหรับค�ำแนะน�ำของพวกเขา
มากกว่าแต่เมื่อเกมด�ำเนินไปอคติจากการเข้าข้างตัวเอง (Self-Serving
Bias) (จากบทก่อน) เกิดขึ้นค�ำตอบของที่ปรึกษาก็จะถูกต้องน้อยลงเรื่อยๆ
ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในตลาดไม่ผิดเพี้ยน เมื่อผู้
ทายต้องเลือกที่ปรึกษาเพียงคนเดียวความถูกต้องแม่นย�ำก็จะค่อยๆ หาย
ไป
คุณอาจจะคิดว่า ผูท้ ายเรียนรูท้ จี่ ะหลีกเลีย่ งทีป่ รึกษาทีม่ คี วามมัน่ ใจ
ตัวเองมากเกินไป ข่าวดีคือ เกมด�ำเนินไปยิ่งนาน ผู้ทายก็ยิ่งมีแนวโน้มที่
จะหลีกเลี่ยงที่ปรึกษาที่ให้ค�ำตอบผิดๆ แต่โชคไม่ดีที่ความสามารถในการ
วิเคราะห์เช่นนี้ถูกครอบง�ำด้วยอคติที่เกิดจากความมั่นใจตราบใดที่ผิดแต่
คุณยังมีความมั่นใจอย่างแรงกล้า แม้ผลงานจะไม่ดีก็ยังได้รับการยอมรับ
นั่นคืออ�ำนาจของความมั่นใจ
เราไม่เพียงแต่ชอบผู้เชี่ยวชาญที่มีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้น แต่
สมองส่วนที่เป็นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราจะหยุดท�ำงานทันที
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ทีม่ คี นบอกว่าเขาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทบันทึก
การท�ำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดสอบด้วยเครื่อง MRI ในขณะ
ที่พวกเขาก�ำลังท�ำบททดสอบการตัดสินใจทางการเงิน (MRI: Magnetic
Resonance Imaging คือ ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนาม
แม่เหล็ก) โดยในการทดสอบแต่ละรอบผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องเลือก
ว่าจะรับเงินโดยไม่มีความเสี่ยงหรือจะเสี่ยงโชค ในบางรอบพวกเขาจะได้
รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีกว่าจาก “นักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ”
ผลที่ได้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญท�ำให้การ
ท�ำงานของสมองที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและการพิจารณาความเป็น
ไปได้ลดน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญท�ำให้สมอง
ของเราหยุดกระบวนการในการตัดสินใจทางการเงิน พฤติกรรมที่ผู้เล่น
แสดงออกก็เพียงท�ำตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โชคไม่ดีที่ค�ำ
แนะน�ำที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ถูกต้อง ความหมายก็คือผู้เข้าร่วมการ
ทดสอบจะสามารถท�ำได้ดีกว่าหากพิจารณาทางเลือกด้วยตัวเอง ฉะนั้น
จงระวังผู้เชี่ยวชาญ!

มหันตภัยของการท�ำตามค�ำแนะน�ำ
เหตุผลอย่างหนึ่งที่เราควรระวังผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ พวกเขา
มีภาพของความน่าเชื่อถือด้วยคุณสมบัติของการเป็นผู้เชี่ยวชาญท�ำให้เรา
ยอมรับว่าพวกเขาน่าเชือ่ ถือหรือเชีย่ วชาญในสายงานของพวกเขา และโชค
ไม่ดีที่เรามีแนวโน้มที่จะท�ำตามผู้เชี่ยวชาญอย่างไม่ลืมหูลืมตา
หลายปีมาแล้วมีป้ายวางไว้ข้างโต๊ะท�ำงานของผม ซึ่งเขียนไว้ว่า
“อย่าถามผู้เชี่ยวชาญ เพราะพวกเขาก็ไม่รู้ค�ำตอบเหมือนกัน” ประโยคนี้
คงสรุปสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มีคน
จ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับผม
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ผลงานที่น่ายกย่องเกี่ยวกับการเชื่อผู้เชี่ยวชาญ คือ งานวิจัยของ
สแตนลีย์ มิลแกรม ในทศวรรษ 1960 มิลแกรมฉงนกับค�ำถามต่างๆ เช่น ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำไมคนทั่วไปจึงยอมปฏิบัติตามนโยบายที่น่า
รังเกียจของผู้น�ำของพวกเขา
มิลแกรมคิดค้นการทดสอบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการ
อธิ บ ายการเชื่ อ ฟั ง ผู ้ มี อ� ำ นาจหรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอย่ า งไม่ ลื ม หู ลื ม ตาโดย
ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้รับแจ้งว่า ในการสอนของ “ผู้สอน” พวกเขาจะเป็น
คนกดสวิตช์กระแสไฟฟ้าเพื่อช็อต “ผู้เรียน” ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้รับการ
บอกกล่าวว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบของการลงโทษที่มี
ต่อการเรียนและความจ�ำ
ผู้มีส่วนร่วมเหล่านั้นถูกจัดให้นั่งหน้ากล่องสวิตช์ไฟฟ้าซึ่งจะแสดง
ระดับความรุนแรงของกระแสไฟทีใ่ ช้พร้อมทัง้ มีข้อความอธิบายระดับความ
เจ็บปวดจาก “น้อย” ไปจนถึง “ระดับสะดุ้งสุดตัว” ถึง “อันตราย: ช็อกขั้น
รุนแรง” และขั้นสุดท้าย “XXX” เมื่อกดสวิตช์จะได้ยินเสียงหึ่งๆ คนที่สวม
บทบาทเป็นผู้สอนจะสวมเสื้อคลุมห้องปฏิบัติการสีขาวถือคลิปบอร์ดที่มี
กระดาษบันทึกและคอยบอกให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบกดสวิตช์
ผลการทดสอบครั้งนี้น่าทึ่งมากผู้เข้าร่วมการทดสอบ (คนกดสวิตช์)
จะมองไม่เห็นคนที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าหรือผู้เรียน(แม้จะเคยเจอกัน
ก่อนการทดสอบก็ตาม) แต่สามารถได้ยินเสียงพวกเขาโดยที่ระดับกระแส
ไฟฟ้า 75 โวลต์ ผู้เรียนจะท�ำเสียงฮึดฮัดที่ระดับกระแสไฟฟ้า 120 โวลต์
ผู้เรียนจะเริ่มบ่นเป็นค�ำพูดและร้องบอกว่ามีอาการใจสั่นที่ระดับกระแส
ไฟฟ้า 150 โวลต์ ผู้เรียนจะร้องขอให้หยุดที่ระดับกระแสไฟฟ้า 285 โวลต์
ผู้เรียนจะส่งเสียงร้องซึ่งมิลแกรมอธิบายว่าเป็น “เสียงกรีดร้องด้วยความ
เจ็บปวด” หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการทดสอบจะไม่ได้ยินเสียงมีก็แต่ความ
เงียบเมื่อเพิ่มระดับกระแสไฟฟ้าต่อไปอีก
เมื่อการทดสอบนี้ถูกเผยแพร่ออกไป คนทั่วไปคิดว่าพวกเขาควร
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จะหยุดตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการทดสอบซึ่งในความเป็นจริงนักจิตวิทยา
40 คนที่มิลแกรมสอบถามให้ความเห็นว่า คนที่จะยอมทดสอบจนถึงขั้น
สุดท้ายน่าจะมีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เหตุผลคือ คนอเมริกันไม่ชอบ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประเภทนี้
อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาเหล่านี้ก็ได้พบความจริงที่ยอมรับได้ยาก
ว่าคนอเมริกันทั่วไปที่พวกเขาไม่รู้จักยินดีจะทดสอบจนถึงระดับ 135 โวลต์
(ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนร้องขอให้หยุด) 100 เปอร์เซ็นต์และยินดีจะทดสอบ
ถึงระดับ 285 โวลต์ (ซึ่งเป็นระดับที่พวกเขาจะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บ
ปวด) 80 เปอร์เซ็นต์ และยินดีจะทดสอบถึงขั้นสุดท้ายที่ 450 โวลต์มากกว่า
62 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ ทีม่ ปี า้ ยเตือนว่าอันตรายร้ายแรงและมีเครือ่ งหมาย “XXX”
มิลแกรมท�ำการทดสอบหลากหลายที่แตกต่างกันเพื่อที่จะเข้าใจ
เงื่ อ นไขที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ ม การเชื่ อ ผู ้ มี อ� ำ นาจหรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญของ
คนทั่วไปอัตราการเชื่อหรือยอมท�ำตามสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมการ
ทดสอบไม่ได้เป็นคนกดสวิตช์กระแสไฟฟ้าช็อตตัวเอง แต่ใช้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทนผู้ร่วมการทดสอบที่แท้จริง (Second Subject) ผู้เข้าร่วม
การทดสอบทีแ่ ท้จริงสามารถร้องตะโกนออกมาดังๆ ด้วยเหตุนผี้ เู้ ข้าร่วมการ
ทดสอบจึงสามารถยับยั้งการทดสอบหรือล้มเลิกหรือแม้แต่จะให้คนอื่นที่
ก�ำลังกดสวิตช์ไฟฟ้าหยุดเมื่อไรก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผลที่ออกมาค่อนข้างน่า
กลัวคือ มีคนถึง 93 เปอร์เซ็นต์ที่นั่งเฉยๆ และเฝ้าดูคนอื่นถูกทดสอบจนถึง
ขั้นสุดท้ายเมื่อการทดสอบมีการทิ้งระยะห่าง จะเห็นว่าการเชื่อหรือท�ำตาม
ผู้มีอ�ำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การทดสอบการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าของมิลแกรมแสดงให้เห็น
ถึงการกระท�ำตามผู้มีอ�ำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญอย่างไร้เหตุผล ดังนั้นในการ
ลงทุนเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะสงสัยผู้เชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญของพวก
เขาให้มากขึ้น
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ผูบ้ ริหารกองทุน: นักพยากรณ์อากาศหรือคุณหมอ?
เอาล่ะ ตอนนี้เราจะหยุดพูดถึงความจริงที่น่าหดหู่ส�ำหรับธรรมชาติ
ที่ถูกชักจูงได้ง่ายของเรา (ผมรับรองว่าจะมีอีก) และหันมาให้ความสนใจ
กับผู้บริหารกองทุนอีกครั้ง มันน่าสนใจที่จะคิดว่าผู้บริหารกองทุนน่าจะมี
คุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกับนักพยากรณ์อากาศ แต่น่าเศร้าที่ข้อเท็จ
จริงแสดงว่านักลงทุนมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเป็นหนึ่งในกลุ่ม
คนที่เหมือนคุณหมอที่ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าพวกเขาก�ำลังท�ำอะไร
ในการศึกษาครั้งหนึ่ง ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแข่งกับนักเรียนใน
วิชาจิตวิทยา ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดถูกขอให้เลือกหุ้นหนึ่งในสองตัวที่มีแนว
โน้มว่าจะดีกว่าหุ้นอีกตัวทุกๆ เดือน หุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นบลูชิป ซึ่งผู้เล่นจะได้
รับข้อมูลของหุ้นทุกตัวที่มีทั้งชื่อ อุตสาหกรรม และผลการด�ำเนินงานใน 12
เดือนที่ผ่านมา
โดยสรุป นักเรียนประมาณ 59 เปอร์เซ็นต์มั่นใจในความสามารถ
ในการเลือกหุ้นของตัวเอง ส่วนผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในความสามารถของ
ตัวเองโดยเฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์ ที่น่าเศร้าคือคุณน่าจะโยนเหรียญหัวก้อย
ดีกว่าฟังความเห็นของคนทั้งสองกลุ่ม นักเรียนเลือกหุ้นได้ถูกประมาณ
49 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกหุ้นได้ถูกต้องน้อยกว่าเพียง 40
เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพวกเขาเชื่อมั่นในการเลือก 100
เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าพวกเขาเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าตัวเองเลือก
หุ้นได้ถูกต้องซึ่งความเป็นจริงพวกเขาถูกน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์!
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์ที่น่าตกใจนี้คืออะไร? ผู้แข่งขันจึงถูกขอ
ให้เรียงล�ำดับปัจจัยที่พวกเขาใช้ในการตัดสินใจ นักเรียนตอบว่า การเดา
หรือการคาดคะเนคือปัจจัยแรกที่พวกเขาใช้ (เป็นไปอย่างที่คิด) ส�ำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่พวกเขาใช้ในการตัดสินใจคือ
“ความรู้อื่นๆ” สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นที่อยู่นอก
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เหนือขอบเขตการศึกษา นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของภาพลวงตาของความรู้ที่ก่อ
ให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเกินไป (จะกล่าวถึงในบทที่ 5)

ความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปอาจเป็นอันตราย
ต่อความมั่งคั่งของคุณ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปเกิดขึ้นในตลาด?
แน่นอน ในเศรษฐกิจยุคเก่า ไม่มใี ครเชือ่ มัน่ ในตัวเองจนเกินไป อันทีจ่ ริงหาก
เป็นไปตามทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพก็จะไม่มีตลาดหุ้นเกิดขึ้น ท�ำไมเป็น
เช่นนั้น? หากราคานั้นถูกต้องแล้ว (ซึ่งอยู่ภายใต้ตลาดที่มีประสิทธิภาพ)
ท�ำไมใครๆ จึงจะอยากซื้ออยากขาย ดังนั้นปริมาณการซื้อขายก็ควรจะเป็น
ศูนย์
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบวกความมั่นใจในตัวเองเกินไปเข้าไปในแบบ
จ�ำลองเหล่านี้ ปริมาณการซื้อขายและค�ำสั่งซื้อขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ทันทีทันใด เพราะทุกคนคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นๆ ท�ำให้พวกเขาซื้อขาย
มากขึ้น ซึ่ง เทอร์รี่ โอดีน และ แบรด บาร์เบอร์ ได้ท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของความมั่นใจในตัวเองเกินไปที่มีต่อพฤติกรรม
พวกเขาตรวจสอบบัญชีซื้อขายจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้นใน
ช่วงระหว่างปี 1991-1996 จ�ำนวน 66,000 บัญชี ซึ่งในช่วงเวลานี้ตลาด
ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นักลงทุนที่มีการซื้อขายบ่อย
ที่สุด (อัตราการซื้อขายประมาณ 21.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน) จะมีอัตราผล
ตอบแทนสุทธิ (หลังหักค่าธรรมเนียม) ต�่ำกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส�ำหรับ
นั ก ลงทุ น ที่ มี อั ต ราการซื้ อ ขายน้ อ ยที่ สุ ด จะได้ รั บ ผลตอบแทนเกื อ บ 18
เปอร์เซ็นต์ต่อปี (หลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว) ความได้เปรียบด้านข้อมูลของ
นักลงทุนที่ซื้อขายบ่อยๆ จะถูกท�ำลายหรือหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายจนหมดสิ้น
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