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ปจจุบันมีคนจํานวนมากท่ีสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรํพย ทั้งนี้อาจจะเน่ืองมาจากวา 

อัตราดอกเบ้ียอยูในระดับที่ตํ่ามากจนแพเงินเฟอ ประกอบกับการมีกระแสท่ีตองการการทํางาน

ที่เปนอิสระ ไมจําเปนตองทํางานประจํา หลายคนจึงมีความคิดวาการลงทุนในตลาดหุนอาจจะเปน

คําตอบในชีวิตที่ดีไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดขาขึ้นนั้น เราจะเห็นคนจํานวนไมนอย

ที่มีความตองการอยากจะลาออกมาซ้ือขายหุนในตลาดหุน เนื่องจากมองดูวาการทํากําไรในตลาดหุน

เปนไปไดงาย แคซื้อและทิ้งไว ไมกี่วัน หรือไมกี่ชั่วโมง แลวก็ขาย แคนี้ก็ทํากําไรไดแลว บางคน

คิดฝนถึงขนาดที่จะเปนเศรษฐีเงินลานไดในชวงเวลาขามคืน
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จึงไมแปลก ที่เวลาตลาดขาข้ึนนั้น เราจะเห็นหนังสือที่เก่ียวกับการลงทุนในตลาดหุนเต็มไปหมด โดยเฉพาะหนังสือ

ที่เนนการรวยเร็วขามวันดวยการซื้อขายหุน หรืออะไรทํานองนี้ ยิ่งเปนการจุดกระแสใหคนสนใจในตลาดหุนมากขึ้น และ

พรอมที่จะกระโจนเขาสูตลาดโดยไมไดคิดใหรอบคอบเสียกอน

แตตลาดหุนไมดีมีแตขาขึ้นเสมอไป ยามที่ตลาดปรับตัวลดลง บุคคลเหลานี้ก็มักจะเปนกลุมคนกลุมแรก ๆ  ที่ขาดทุน 

นอกจากกําไรที่ไดในชวงตนนั้นจะหายไปแลว ยังประสบกับการขาดทุนอยางมหาศาล จนกระทั่งหลายคนตองออกจากตลาด

ไปในที่สุด พรอมกับความรูสึกเสียใจหรือเจ็บใจ บางทานอาจจะถึงขนาดเข็ดหลาบกับการลงทุนเลยดวยซํ้าไป

ที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้น นักลงทุนหลายทาน ถึงแมวาจะมีการศึกษามาเปนอยางดี ไมวาจะเปนนักลงทุนที่เนน

การวิเคราะหพื้นฐานของบริษัท หรือที่เรียกกันวานักลงทุนที่เนนคุณคา (Value Investor หรือเรียกสั้น ๆ  วา VI) หรือ

นักลงทุนที่เนนทางดานเทคนิค อานกราฟ ดู Indicator กอนตัดสินใจลงทุน หลาย ๆ  ทานก็ประสบกับการขาดทุนไมนอย

เหมือนกับคนที่ไมไดศึกษามาเชนกัน

คําถามคือทําไมนักลงทุนเหลานี้ ซึ่งมีความรูในการลงทุนมากทีเดียวกลับตองมาขาดทุนหรือลมเหลว เชนเดียวกับ

นักลงทุนหนาใหม  ๆ  ซึ่งยังไมไดศึกษาการลงทุนมาดีพอ หรือยังไมมีประสบการณ คําตอบงาย  ๆ  สําหรับคําถามนี้คือ

ความสําเร็จในการลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการไดแก 1) ความรู 2) โอกาส และ 3) ทัศนคติของนักลงทุน

สําหรับขอแรกนั้น เราจะพบวามีหนังสือจํานวนมากที่พยายามจะใหความรูในการลงทุนกับเรา ไมวาจะเปนหนังสือ

ที่เนนการวิเคราะหทางดานพื้นฐาน หรือทางดานเทคนิคของหุน เมื่อเราศึกษามาก ความรูเราก็จะมากตาม สวนขอที่ 2 นั้น 

มันเกิดข้ึนจากตลาดหุนเอง เชน หุนขาขึ้น ถึงไมมีความรูอะไร ซื้อแบบสุมเอาก็อาจจะไดกําไรอยูดี แตสําหรับขอที่ 3 นั้น

ตองบอกวามีหนังสือจํานวนนอยมากที่จะกลาวถึง ความคิดที่ถูกตองในการลงทุน
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หนังสือเลมหนึ่ง ที่อธิบายปรากฏการณดานจิตวิทยาในการลงทุนไดดีมากคือหนังสือที่มีชื่อวา Investing Psychology: 

The Effects of Behavioral Finance on Investment Choice and Bias เขียนโดย Tim Richards ซึ่งเปนเจาของ 

Website ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุน หนังสือเลมนี้มีความหนาท้ังสิ้น 240 หนา แบงออกเปน 9 บท

เริ่มบทแรกจะกลาวถึงความลําเอียงที่เกี่ยวกับความรูสึกของเรา เชน ความลําเอียงที่เราคิดวาตัวเราไมลําเอียง การมองเห็น 

Pattern ทั้ง ๆ  ที่ความจริงมันไมมี ความรูสึกวาเราควบคุมตลาดได ทั้ง ๆ  ที่ในความจริงเราไมสามารถทําได

สําหรับบทที่ 2 จะกลาวถึงความลําเอียงที่เกี่ยวกับคุณคาของตัวเราเอง เชน ความกลัวในการสูญเสีย การยึดติดกับ

สิ่งที่เรายังจําได เปนตน สวนบทที่ 3 จะเปนความลําเอียงที่เกี่ยวกับสถานการณ เชน ความเชื่อในเรื่องราวตาง ๆ  หรือ

ความพยายามในการจับจังหวะของตลาด บทท่ี 4 จะเนนเร่ืองเก่ียวกับความลําเอียงทางสังคม เชน การท่ีเราตามความคิด

ของกลุม หรือการตกหลุมพรางในกรอบความคิด

บทท่ี 5 จะกลาวถึงความลําเอียงท่ีเกิดขึ้นกับมืออาชีพ เชน ความลําเอียงท่ีเกี่ยวกับการทํานายตลาด หรือเก่ียวกับ

หุนที่ออกใหม (IPO) สวนบทที่ 6 จะเปนการแนะนําวิธีในการลดความลําเอียงลงดวยวิธีการตาง ๆ  ตามมาดวยบทที่ 7

ที่กลาวถึงขอแนะนํา 7 ประการในการลงทุนที่ถูกตอง สําหรับบทที่ 8 ผูเขียนไดกลาวถึงความเชื่อผิด ๆ  หลายประการที่

ยังคงอยูในการลงทุน สวนบทสุดทาย ก็เปนบทสรุปของหนังสือเลมนี้

หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่มีไมมากนักในตลาด ที่ไดกลาวถึงความลําเอียงในการตัดสินใจลงทุนในหลาย ๆ  ประเภท 

และเปนหนังสือที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับนักลงทุนไมวาจะเปนระยะสั้นหรือระยะยาว เนื่องจากความลําเอียงในการตัดสินใจ

เหลานี้เองท่ีทําใหนักลงทุนหลายคนประสบความลมเหลว ถึงแมนักลงทุนหลายทานก็มีทั้งความรูและประสบการณในการ

ลงทุน แตก็ยังมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความลําเอียงนี้เอง

จุดเดนที่สุดของหนังสือเลมนี้ อยูตรงที่ผูเขียนไดรวบรวมเอาบทวิจัยตาง ๆ  เกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุนและนําเสนอ

ในภาษาท่ีงายในการทําความเขาใจ และในตอนทายของทุกบทยังไดมีการสรุปประโยชนที่ไดจากการอาน 7 ประการซ่ึงทําให

ผูอานสามารถทราบถึงจุดเนนของแตละบทและนําไปใชตัดสินใจในการลงทุนไดตอไป

สิ่งเดียวที่อาจจะทําใหเกิดความยากลําบากในการอานคือหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาคอนขางมาก และอาจจะตองใชเวลา

อานพอสมควร อาจจะไมเหมาะสําหรับคนท่ีชอบการอานท่ีสามารถจบไดอยางรวดเร็ว แตในอีกทางหน่ึงเน้ือหาท่ีมากน้ี

ก็เต็มไปดวยงานวิจัยตาง ๆ  รวมทั้งความคิดเห็นของผูเขียนที่ก็เปนประโยชนตอผูอานเปนอยางมากเชนเดียวกัน โดยสรุปแลว

หนังสือเลมนี้ จึงเหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับนักลงทุนทุกทานที่ตองการความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหุน
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