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ชีวิตง คป นิว

“โลกนี้ชักอยู่ยากขึ้นทุกวัน” เป็นวลีที่เรามักได้ยินกันอยู่เสมอๆ ทั้งที่

ในความเป็นจริง ชีวิตเราทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ว่าง่ายเสียจนเราสามารถ

บัญชาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้เพียงปลายน้ิวคลิก หรือสามารถหามา

ครอบครองได้ในระยะเวลาอันสั้น 

รูปแบบการใช้ชีวิตหรือไล สไตล์ของเราต่างไปจากเดิมแบบก้าว

กระโดด ด้วยเทคโนโลยีและการพั นาด้านวัตถุนิยม เรามีอินเทอร์เนตเป็น

สื่อกลางสากลที่เชื่อมโลก ย่นย่อโลกให้เลกลง มีการคมนาคมสุดไ เทคย่น

ระยะทาง ระยะเวลาระหว่างกนั เราค้นพบ เรยีนรู ้ท�างาน ล  ผ่านเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์และคลื่นสัญญาณในอากาศที่ไม่อาจจับต้องได้

ไม่เพียงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป รูปแบบการใช้จ่ายและ

วั น รรมการใช้เงนิของคนเรากเปลีย่นแปลงไปด้วย โดยเ พาะอย่างยิง่เมือ่

เราสามารถใช้เงินจากอนาคตจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย 

พ่วงด้วยจ�านวนที่มากกว่าเงินที่เรามีอยู่จริง ซึ่งเงินในอนาคตที่ว่ากคือเหล่า

บรรดาบัตรเครดิตในกระเปาสตางค์ของคุณๆ นั่นเอง 

บตัรบ ง ีเ่นร ติใหกระเป ต งค์เร ค อดั นน ปดว

นบัตรปกให

เมือ่สงัคมบ่มเพาะความปรารถนาจนยากจะต่อต้าน กอปรกบัแรงจงูใจ 

ข้อเสนอแนะพเิศษต่างๆ ทีผู่ใ้ห้บรกิารน�าเสนอจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ

ท�าให้เราต่างรูส้กึว่าคุม้ค่าและได้ก�าไร คนจ�านวนไม่น้อยจงึตอบสนอง “ความ

อยาก” เหล่านั้นอย่างด้อยการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งการเริ่มต้นใช้จ่ายเงินในอนาคต

แบบง่ายๆ หรือในหลายรายมาจากความมกัง่าย  น้ีนีเ่อง ทีก่่อให้เกดิปัญหา

ใหญ่ตามมา เช่นการใช้จ่ายเงินเกินตัว จนไปสู่หนี้สินก้อนโตที่ยากจะจัดการ

จากเพยีงแค่มอืตวดัลายเซนบ่อยครัง้เข้า ชวีติง่ายๆ แค่ปลายนิว้ของ

เรา กท�าให้โลกนี้ “อยู่ยาก” ดังค�าวลี

ง ิ เครดิตก ร์ด เล่มน้ี เป็นผลงานเล่มที่สองที่ได้รับการแปล

เป็นภาษาไทย เล่มแรกคือ “สุดยอดเคลดลับสร้างสมดุล เงิน งาน ชีวิต”  

หรือ “   ”  ของ ครอ ิป ผู้ก่อตั้ง และ  ของ  

  ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชั้นน�าของมาเลเซีย  

กรูทูางการเงินที่จะมาช่วยให้คณุเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

คณุได้อย่างลกึซึง้ อกีทัง้ยงัช่วยบ�าบดัและแก้ไขนสิยั พฤตกิรรมต่างๆ เกีย่วกับ 

การใช้จ่ายเงินอนาคต โดยผู้เขียนออกแบบโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายเงนิเกนิตวั ซึง่ใช้งานได้จรงิและท�าให้คณุเข้าใจตวัเองมากยิง่ขึน้อกีด้วย 

เนือ้หาโดยรวมทัง้หมดไม่เพยีงแต่เหมาะกบัผูเ้สพตดิการใช้บตัรเครดติเท่านัน้ 

แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันส�าหรับผู้ที่จะเริ่มต้นใช้เงินอนาคตอีกด้วย

บัตรเครดิตไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายที่ก่อพิษให้กับชีวิต แต่การใช้จ่ายอย่าง

ขาดวินัยต่างหากที่ท�าให้เป็นเช่นน้ัน หากรู้จักใช้บัตรเครดิตให้เป็นและใช้

อย่างถูกวิ ี ชีวิตกง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไม่ต้องมีภาระให้กังวลใจ หรือ

หากคุณเป็นหน่ึงในผู้เสพติดการใช้เงินอนาคตเสียแล้ว เราขอเชิญชวนคุณ

มาล้างพิษเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีอันน�าไปสู่คุณภาพชีวิต 

ที่ดีไปพร้อมๆ กันค่ะ 

    

     นัก ิ ์ รี ด์
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ชีวิตง คป นิว

“โลกนี้ชักอยู่ยากขึ้นทุกวัน” เป็นวลีที่เรามักได้ยินกันอยู่เสมอๆ ทั้งที่

ในความเป็นจริง ชีวิตเราทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ว่าง่ายเสียจนเราสามารถ

บัญชาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้เพียงปลายน้ิวคลิก หรือสามารถหามา

ครอบครองได้ในระยะเวลาอันสั้น 

รูปแบบการใช้ชีวิตหรือไล สไตล์ของเราต่างไปจากเดิมแบบก้าว

กระโดด ด้วยเทคโนโลยีและการพั นาด้านวัตถุนิยม เรามีอินเทอร์เนตเป็น

สื่อกลางสากลที่เชื่อมโลก ย่นย่อโลกให้เลกลง มีการคมนาคมสุดไ เทคย่น

ระยะทาง ระยะเวลาระหว่างกนั เราค้นพบ เรยีนรู ้ท�างาน ล  ผ่านเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์และคลื่นสัญญาณในอากาศที่ไม่อาจจับต้องได้

ไม่เพียงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป รูปแบบการใช้จ่ายและ

วั น รรมการใช้เงนิของคนเรากเปลีย่นแปลงไปด้วย โดยเ พาะอย่างยิง่เมือ่

เราสามารถใช้เงินจากอนาคตจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย 

พ่วงด้วยจ�านวนที่มากกว่าเงินที่เรามีอยู่จริง ซึ่งเงินในอนาคตที่ว่ากคือเหล่า

บรรดาบัตรเครดิตในกระเปาสตางค์ของคุณๆ นั่นเอง 

บตัรบ ง ีเ่นร ติใหกระเป ต งค์เร ค อดั นน ปดว

นบัตรปกให

เมือ่สงัคมบ่มเพาะความปรารถนาจนยากจะต่อต้าน กอปรกบัแรงจงูใจ 

ข้อเสนอแนะพเิศษต่างๆ ทีผู่ใ้ห้บรกิารน�าเสนอจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ

ท�าให้เราต่างรูส้กึว่าคุม้ค่าและได้ก�าไร คนจ�านวนไม่น้อยจงึตอบสนอง “ความ

อยาก” เหล่านั้นอย่างด้อยการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งการเริ่มต้นใช้จ่ายเงินในอนาคต

แบบง่ายๆ หรอืในหลายรายมาจากความมกัง่าย  นีน้ีเ่อง ทีก่่อให้เกดิปัญหา

ใหญ่ตามมา เช่นการใช้จ่ายเงินเกินตัว จนไปสู่หนี้สินก้อนโตที่ยากจะจัดการ

จากเพียงแค่มอืตวดัลายเซนบ่อยครัง้เข้า ชวีติง่ายๆ แค่ปลายนิว้ของ

เรา กท�าให้โลกนี้ “อยู่ยาก” ดังค�าวลี

ง ิ เครดิตก ร์ด เล่มน้ี เป็นผลงานเล่มที่สองที่ได้รับการแปล

เป็นภาษาไทย เล่มแรกคือ “สุดยอดเคลดลับสร้างสมดุล เงิน งาน ชีวิต”  

หรือ “   ”  ของ ครอ ิป ผู้ก่อตั้ง และ  ของ  

  ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชั้นน�าของมาเลเซีย  

กรูทูางการเงินที่จะมาช่วยให้คณุเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

คณุได้อย่างลกึซึง้ อกีทัง้ยงัช่วยบ�าบดัและแก้ไขนสิยั พฤตกิรรมต่างๆ เกีย่วกับ 

การใช้จ่ายเงินอนาคต โดยผู้เขียนออกแบบโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายเงนิเกนิตวั ซึง่ใช้งานได้จรงิและท�าให้คณุเข้าใจตวัเองมากยิง่ขึน้อกีด้วย 

เนือ้หาโดยรวมทัง้หมดไม่เพียงแต่เหมาะกบัผูเ้สพตดิการใช้บตัรเครดติเท่านัน้ 

แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันส�าหรับผู้ที่จะเริ่มต้นใช้เงินอนาคตอีกด้วย

บัตรเครดิตไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายที่ก่อพิษให้กับชีวิต แต่การใช้จ่ายอย่าง

ขาดวินัยต่างหากที่ท�าให้เป็นเช่นนั้น หากรู้จักใช้บัตรเครดิตให้เป็นและใช้

อย่างถูกวิ ี ชีวิตกง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไม่ต้องมีภาระให้กังวลใจ หรือ

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้เสพติดการใช้เงินอนาคตเสียแล้ว เราขอเชิญชวนคุณ

มาล้างพิษเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินท่ีดีอันน�าไปสู่คุณภาพชีวิต 

ที่ดีไปพร้อมๆ กันค่ะ 
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ค ร ควบค ก รใชบัตรเครดิต ด หรอ ันควบค ค กัน น

บตัรเครดติกลายมาเป็นสิง่จ�าเป็นในชวีติเรา เพราะมนัให้ความมัน่คง

ปลอดภยัและความสะดวกสบาย เราใช้บตัรเครดติในชวีติประจ�าวนับ่อยมาก 

และบางคนถึงขนาดใช้มันแทนเงินสด อาจเป็นเร่ืองจริงท่ีว่าเราไม่สามารถ

ออกจากบ้านได้หากขาดบัตรเครดิต

ในแง่ ุรกิจ บัตรเครดิตสร้างรายได้ให้กับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต 

สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้ 

เมื่อลูกค้าสามารถช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต การช�าระเงินได้อย่างง่ายดาย

และการผ่อนช�าระทีไ่ม่มดีอกเบีย้ผ่านบตัรเครดติเป็นส่วนหนึง่ของเล่ห์กลทาง

การตลาดทีท่�าให้ผูบ้รโิภคใช้จ่ายเงนิมากกว่าทีห่ามาได้ รุกจิออนไลน์พึง่พา

การใช้บัตรเครดิตเกือบ  เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้

ผู้ประกอบการรู้วิ ีในการกระตุ้นจูงใจคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ�้า 

เพื่อให้คุณใช้บัตรเครดิต โดยท�าให้การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายและน่า

สนใจ สถาบนัการเงนิสนบัสนนุให้คณุใช้บัตรเครดติให้บ่อยขึน้โดยเสนอรางวลั 

ของขวัญ และส่วนลดพิเศษต่างๆ ในยาม ุกเ ิน คุณหันไปพึ่งบัตรเครดิต

เมื่อคุณมีเงินสดไม่เพียงพอ

ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ันเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับเรา 

หากเราสามารถควบคุมการใช้บัตรเครดิตได้ แต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่แย ่

หากแรงกระตุ้นทางอารมณ์ หรือความคิดไร้เหตุผลของเราท�าให้เราใช้

บัตรเครดิตโดยขาดการยั้งคิด ซ่ึงเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เพราะมีวิ ีการและ

สถานการณ์อนัหลากหลายทีค่นเราใช้บตัรเครดติ เมือ่ไม่สามารถควบคมุการ

ใช้บัตรเครดิตได้ คนส่วนใหญ่จึงลงเอยด้วยการเป็นหนี้ ผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุ 

เป็นหนี้บัตรเครดิต ในขณะที่เดกๆ มองว่าบัตรเครดิตเป็นเงินที่ใช้ได้ง่ายๆ 

กแค่รูด

แล้วเราจะหยุดวงจรของการใช้จ่ายเงินเกินตัวและภาระหนี้สิน และ

หลีกเลี่ยงจากหลุมพรางของบัตรเครดิตได้อย่างไร ค�าตอบคงต้องว่ากันยาว 

เพราะแต่ละคนน้ันมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน เรามีลักษณะเ พาะตัว  

ความคิด บคุลกิภาพ พฤติกรรม และทศันคติทีไ่ม่เหมอืนกนั แม้แต่พีน้่อง าแ ด

ยังแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องเงินและบัตรเครดิต อายุ ช่วงชีวิต  

ไล สไตล์ สภาพแวดล้อม ครอบครวั และอาชพีการงาน ท�าให้เรามพีฤตกิรรม 

ใช้จ่ายเงินที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อบัตรเครดิต

ดงันัน้ นัจงึหยบิยกงานวจิยัจ�านวนมากทีไ่ด้รับการเผยแพร่ หนงัสอื

เกีย่วกบัประสาทวทิยา การเงนิเชิงพฤตกิรรม จติวทิยาการเงนิ พฤตกิรรมและ

ทศันคตมินษุย์ รวมถงึโครงการวจิยัของ นัในเร่ืองทศันคตกิารใช้บตัรเครดติ 

ในทางที่ผิด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด

และหาทางออกท่ีเหมาะสม ันได้รวมเอาความเหนและมุมมองต่างๆ โดย

น�าเสนอให้เข้าใจง่าย พร้อมด้วยการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ันหวังว่า

มันจะช่วยให้คุณค้นพบขอบเขตใหม่ของความเข้าใจในเรื่องประสาทวิทยา 

และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น คุณจะเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกับมุมมองของคุณที่มี

ต่อบัตรเครดิตอย่างไร
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ค ร ควบค ก รใชบัตรเครดิต ด หรอ ันควบค ค กัน น

บตัรเครดติกลายมาเป็นสิง่จ�าเป็นในชวีติเรา เพราะมนัให้ความมัน่คง

ปลอดภยัและความสะดวกสบาย เราใช้บตัรเครดติในชวีติประจ�าวนับ่อยมาก 

และบางคนถึงขนาดใช้มันแทนเงินสด อาจเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราไม่สามารถ

ออกจากบ้านได้หากขาดบัตรเครดิต

ในแง่ ุรกิจ บัตรเครดิตสร้างรายได้ให้กับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต 

สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้ 

เมื่อลูกค้าสามารถช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต การช�าระเงินได้อย่างง่ายดาย

และการผ่อนช�าระทีไ่ม่มดีอกเบีย้ผ่านบตัรเครดติเป็นส่วนหนึง่ของเล่ห์กลทาง

การตลาดทีท่�าให้ผูบ้รโิภคใช้จ่ายเงนิมากกว่าทีห่ามาได้ รุกจิออนไลน์พึง่พา

การใช้บัตรเครดิตเกือบ  เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้

ผู้ประกอบการรู้วิ ีในการกระตุ้นจูงใจคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ�้า 

เพื่อให้คุณใช้บัตรเครดิต โดยท�าให้การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายและน่า

สนใจ สถาบนัการเงนิสนบัสนนุให้คณุใช้บัตรเครดิตให้บ่อยขึน้โดยเสนอรางวัล 

ของขวัญ และส่วนลดพิเศษต่างๆ ในยาม ุกเ ิน คุณหันไปพึ่งบัตรเครดิต

เมื่อคุณมีเงินสดไม่เพียงพอ

ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นส่ิงที่ดีส�าหรับเรา 

หากเราสามารถควบคุมการใช้บัตรเครดิตได้ แต่มันจะกลายเป็นสิ่งท่ีแย ่

หากแรงกระตุ้นทางอารมณ์ หรือความคิดไร้เหตุผลของเราท�าให้เราใช้

บัตรเครดิตโดยขาดการยั้งคิด ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เพราะมีวิ ีการและ

สถานการณ์อนัหลากหลายทีค่นเราใช้บตัรเครดติ เมือ่ไม่สามารถควบคมุการ

ใช้บัตรเครดิตได้ คนส่วนใหญ่จึงลงเอยด้วยการเป็นหนี้ ผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุ 

เป็นหนี้บัตรเครดิต ในขณะท่ีเดกๆ มองว่าบัตรเครดิตเป็นเงินที่ใช้ได้ง่ายๆ 

กแค่รูด

แล้วเราจะหยุดวงจรของการใช้จ่ายเงินเกินตัวและภาระหนี้สิน และ

หลีกเลี่ยงจากหลุมพรางของบัตรเครดิตได้อย่างไร ค�าตอบคงต้องว่ากันยาว 

เพราะแต่ละคนนั้นมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน เรามีลักษณะเ พาะตัว  

ความคดิ บคุลกิภาพ พฤตกิรรม และทศันคตทิีไ่ม่เหมอืนกนั แม้แต่พีน้่อง าแ ด

ยังแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องเงินและบัตรเครดิต อายุ ช่วงชีวิต  

ไล สไตล์ สภาพแวดล้อม ครอบครวั และอาชีพการงาน ท�าให้เรามพีฤติกรรม 

ใช้จ่ายเงินที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อบัตรเครดิต

ดงันัน้ นัจงึหยบิยกงานวจิยัจ�านวนมากทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ หนงัสอื

เกีย่วกบัประสาทวทิยา การเงนิเชิงพฤตกิรรม จิตวทิยาการเงนิ พฤติกรรมและ

ทศันคตมินษุย์ รวมถงึโครงการวจิยัของ นัในเรือ่งทศันคตกิารใช้บตัรเครดิต 

ในทางที่ผิด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด

และหาทางออกที่เหมาะสม ันได้รวมเอาความเหนและมุมมองต่างๆ โดย

น�าเสนอให้เข้าใจง่าย พร้อมด้วยการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ันหวังว่า

มันจะช่วยให้คุณค้นพบขอบเขตใหม่ของความเข้าใจในเรื่องประสาทวิทยา 

และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น คุณจะเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกับมุมมองของคุณที่มี

ต่อบัตรเครดิตอย่างไร
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หากคุณไม่ได้ตัดสินใจท่ีจะก�าจัดบัตรเครดิตทั้งหมดออกไปและใช ้

แต่เพียงเงินสด คุณจ�าเป็นต้องใช้สมองในการตัดสินใจอย่างชาญ ลาดเพื่อ

ท�าให้การใช้บตัรเครดิตอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณุ นัหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้ 

จะช่วยให้ความรูเ้ชงิลกึในเรือ่งของความคดิ อารมณ์ มมุมองชวีติ และสิง่ชกัจูง 

รายวันที่ล่อลวงให้คุณใช้บัตรเครดิต

ใน านะผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีเหตุผล เราควรควบคุมการใช ้

บัตรเครดิตและไม่อนุญาตให้มันมามีอิท ิพลเหนือเราที่ท�าให้เกิดการ 

ใช้จ่ายเงินเกินตัวและเป็นหน้ีสิน แต่ในข้ันแรก คุณต้องยอมรับข้อบกพร่อง

ของตนเองเสยีก่อน จากนัน้คณุต้องยอมรบัว่าคณุไม่สมบรูณ์แบบ และมสีิง่ที่ 

ช่วยพั นาข้อบกพร่องและจุดอ่อนของคุณได้ เมื่อคุณยอมรับและเข้าใจว่า

สมองของคณุท�างานอย่างไร คณุจะรูว้ิ ใีนการเปลีย่นแปลงและพั นาให้ดขึีน้

ันได้น�าเสนอกลยุท ์ เทคนิค และวิ ีการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณ 

แก้ปัญหาการใช้บัตรเครดิตโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและสาเหตุของปัญหา คุณ

จะได้พบกบัแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์และเทคนคิเพือ่ควบคมุการใช้บตัรเครดติ

ในโปรแกรม  ขัน้ตอนในการแทรกแซงความคดิ   

    และโปรแกรมบรหิารจัดการตนเองเพือ่ควบคมุพฤตกิรรม

การใช้จ่ายเงินเกินตัว        

ซึ่ง ันออกแบบมาเพื่อคุณ คุณสามารถน�าแนวคิดและวิ ีการที่ได้ผลส�าหรับ

คุณไปใช้ได้จริง การลองผิดลองถูกเป็นวิ ีที่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปข้างหน้า

ันปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ด้วยบทที่เกี่ยวกับแนวโน้มของการบริโภค

ร่วมกัน   ในโลกที่หมุนเรวใบนี้ เรามักได้ยิน 

ได้ งัถงึสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ทีอ่อกมาในท้องตลาดอยูต่ลอดเวลา เรารูส้กึ

ท่วมท้นไปด้วยทางเลือกของสินค้าและบริการท่ีมากเกินไป ซึ่งสร้างขึ้นโดย

ุรกิจต่างๆ ตลาดผู้บริโภคน�าพาเราไปสู่โลกแห่งการบริโภคนิยมที่ล้นเกิน 

ในทางกลับกัน การบริโภคล้นเกินท�าให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการ

หมดเปลืองของทรัพยากร และยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมจาก

ของเสียที่มากจนเกินไปด้วย

ในระดับมหภาค การใช้บัตรเครดิตส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 

รรมชาติ คุณและ ันอาจไม่ได ้ตระหนักถึงผลกระทบที่ เพิ่มทวีขึ้น  

  ที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานเมื่อเราบริโภคสินค้าหรือใช้บริการ  

แต่หากเราประเมนิการใช้บตัรเครดติของผูค้นจ�านวนหลายพนัล้านคนทีอ่าศยั

อยู่บนโลกใบนี้ ผลกระทบของมันนั้ันมหาศาลยิ่งนัก

คุณและ ันแน่ใจหรือไม่ว่า สภาพแวดล้อมของเราจะยั่งยืนถาวรใน

ภาวะที่ประชากรมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ผลที่เกิดขึ้นนั้นเหนได้ 

อย่างเด่นชัด รรมชาติก�าลังเตือนเราด้วยการเกิดภัย รรมชาติ อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุทกภัย สึนามิ การละลายของภูเขาน�้าแขง

แผ่นดินไหวและการปะทขุองภเูขาไ ทัว่โลก การเตอืนภยัเหล่านีไ้ม่ได้ “จ�ากดั” 

อยู่ในพื้นที่ขนาดเลก แต่มันได้แพร่ขยายออกไปทั่วพื้นทวีปและมหาสมุทร 

เช่นเดียวกับการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส คุณสามารถท�าให้

โลกใบนี้ดีขึ้นโดยการเป็นผู้บริโภคที่มีจิตส�านึกและใช้ชีวิตในแนวทางของ

การบริโภคร่วมกัน

ความปรารถนาของ ัน คือการที่คุณสามารถควบคุมและบริหาร

จัดการการใช้บตัรเครดติและหนีส้นิได้ดขีึน้ รวมทัง้ลดพฤตกิรรมการบรโิภคที่

ล้นเกนิ อย่างไรกด ีการตบมอืข้างเดยีวย่อมไม่ดงั ดงันัน้ ก่อนทีค่ณุจะสามารถ

ยอมรับแนวคิดและค�าแนะน�าเก่ียวกับวิ ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย

เงิน คุณต้องพร้อมที่จะเปิดเผยและค้นพบมุมมองส่วนตัวของคุณที่มีต่อโลก 

ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณที่น�า

ไปสู่การใช้จ่ายเงิน

ันขอให้คุณประสบความส�าเรจและโชคดีค่ะ การเดินทางเพื่อการ 

ค้นพบของคุณเริ่มต้นด้วยหนังสือเล่มนี้ ขอให้สนุกนะคะ  

     

ครอ ิป
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หากคุณไม่ได้ตัดสินใจท่ีจะก�าจัดบัตรเครดิตทั้งหมดออกไปและใช ้

แต่เพียงเงินสด คุณจ�าเป็นต้องใช้สมองในการตัดสินใจอย่างชาญ ลาดเพื่อ

ท�าให้การใช้บตัรเครดิตอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณุ นัหวงัว่าหนังสอืเล่มนี้ 

จะช่วยให้ความรูเ้ชงิลกึในเรือ่งของความคดิ อารมณ์ มมุมองชวีติ และสิง่ชกัจูง 

รายวันที่ล่อลวงให้คุณใช้บัตรเครดิต

ใน านะผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีเหตุผล เราควรควบคุมการใช ้

บัตรเครดิตและไม่อนุญาตให้มันมามีอิท ิพลเหนือเราที่ท�าให้เกิดการ 

ใช้จ่ายเงินเกินตัวและเป็นหน้ีสิน แต่ในข้ันแรก คุณต้องยอมรับข้อบกพร่อง

ของตนเองเสยีก่อน จากนัน้คณุต้องยอมรบัว่าคณุไม่สมบรูณ์แบบ และมสีิง่ที่ 

ช่วยพั นาข้อบกพร่องและจุดอ่อนของคุณได้ เมื่อคุณยอมรับและเข้าใจว่า

สมองของคณุท�างานอย่างไร คณุจะรูว้ิ ใีนการเปลีย่นแปลงและพั นาให้ดขึีน้

ันได้น�าเสนอกลยุท ์ เทคนิค และวิ ีการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณ 

แก้ปัญหาการใช้บัตรเครดิตโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและสาเหตุของปัญหา คุณ

จะได้พบกบัแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์และเทคนคิเพือ่ควบคมุการใช้บตัรเครดติ

ในโปรแกรม  ขัน้ตอนในการแทรกแซงความคดิ   

    และโปรแกรมบรหิารจัดการตนเองเพือ่ควบคมุพฤตกิรรม

การใช้จ่ายเงินเกินตัว        

ซึ่ง ันออกแบบมาเพื่อคุณ คุณสามารถน�าแนวคิดและวิ ีการที่ได้ผลส�าหรับ

คุณไปใช้ได้จริง การลองผิดลองถูกเป็นวิ ีที่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปข้างหน้า

ันปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ด้วยบทที่เกี่ยวกับแนวโน้มของการบริโภค
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ได้ งัถงึสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ทีอ่อกมาในท้องตลาดอยูต่ลอดเวลา เรารูส้กึ
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ุรกิจต่างๆ ตลาดผู้บริโภคน�าพาเราไปสู่โลกแห่งการบริโภคนิยมที่ล้นเกิน 

ในทางกลับกัน การบริโภคล้นเกินท�าให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการ

หมดเปลืองของทรัพยากร และยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมจาก

ของเสียที่มากจนเกินไปด้วย

ในระดับมหภาค การใช้บัตรเครดิตส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 

รรมชาติ คุณและ ันอาจไม่ได ้ตระหนักถึงผลกระทบที่ เพิ่มทวีขึ้น  

  ที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานเมื่อเราบริโภคสินค้าหรือใช้บริการ  

แต่หากเราประเมนิการใช้บตัรเครดติของผูค้นจ�านวนหลายพนัล้านคนทีอ่าศยั

อยู่บนโลกใบนี้ ผลกระทบของมันนั้ันมหาศาลยิ่งนัก

คุณและ ันแน่ใจหรือไม่ว่า สภาพแวดล้อมของเราจะยั่งยืนถาวรใน

ภาวะที่ประชากรมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ผลที่เกิดขึ้นนั้นเหนได้ 

อย่างเด่นชัด รรมชาติก�าลังเตือนเราด้วยการเกิดภัย รรมชาติ อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุทกภัย สึนามิ การละลายของภูเขาน�้าแขง

แผ่นดนิไหวและการปะทขุองภเูขาไ ทัว่โลก การเตือนภยัเหล่านีไ้ม่ได้ “จ�ากดั” 

อยู่ในพื้นที่ขนาดเลก แต่มันได้แพร่ขยายออกไปทั่วพื้นทวีปและมหาสมุทร 

เช่นเดียวกับการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส คุณสามารถท�าให้

โลกใบนี้ดีขึ้นโดยการเป็นผู้บริโภคท่ีมีจิตส�านึกและใช้ชีวิตในแนวทางของ

การบริโภคร่วมกัน

ความปรารถนาของ ัน คือการที่คุณสามารถควบคุมและบริหาร

จดัการการใช้บตัรเครดติและหนีส้นิได้ดขีึน้ รวมทัง้ลดพฤติกรรมการบรโิภคที่

ล้นเกนิ อย่างไรกด ีการตบมอืข้างเดยีวย่อมไม่ดงั ดงันัน้ ก่อนทีค่ณุจะสามารถ

ยอมรับแนวคิดและค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิ ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย

เงิน คุณต้องพร้อมที่จะเปิดเผยและค้นพบมุมมองส่วนตัวของคุณที่มีต่อโลก 

ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณที่น�า

ไปสู่การใช้จ่ายเงิน

ันขอให้คุณประสบความส�าเรจและโชคดีค่ะ การเดินทางเพื่อการ 

ค้นพบของคุณเริ่มต้นด้วยหนังสือเล่มนี้ ขอให้สนุกนะคะ  
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การเงิ พ า ง
ร ร า ล ง

งก การ ้ ตรเครดิต

ในก รด เนินชีวิตประ วัน องชว

น�าทางให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ มัน

รบัรูถ้งึความต้องการพืน้ านของคณุ เช่น อาหาร 

ที่อยู่อาศัย และความรัก คุณสามารถไว้วางใจให้

สมองน�าทางคณุสูก่ารเตมิเตมความต้องการและ

การได้มาซึ่งผลตอบแทนต่างๆ

แต่ “เครื่องจักร” ที่มีความ ลาดโดย

สัญชาตญาณเคร่ืองเดียวกันน้ันกสามารถชักน�า

คณุไปในทางทีผ่ดิเมือ่คณุพบเจอกบัสถานการณ์

ท้าทายในชีวิตประจ�าวันได้เช่นกัน เน่ืองด้วย

สมองสามารถท�างานที่ซับซ้อนและหลากหลาย

ได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันจึงท�าหน้าที่ได้อย่าง

ยอดเยี่ยมที่สุดและแย่ที่สุด โดยเ พาะเมื่อต้อง

ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงิน

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมคุณจึงควบคุมการใช้บัตรเครดิตได้ยากมาก

จนกว่าคณุจะเข้าใจสาเหตทุีแ่ท้จรงิ หนังสือทีส่อนเร่ืองการเงินสามารถบอกให้

คณุทราบถงึปัญหาเกีย่วกบัการใช้บตัรเครดติและให้แนวคดิในการบรหิารหนี้ 

แต่เมือ่เวลาผ่านไปปแล้วปเล่า ผูใ้ช้บตัรเครดติจ�านวนมากเล่าให้ นั งัถงึสิง่

ที่พวกเขารู้สึกหงุดหงิดร�าคาญมากที่สุดคือ พวกเขารู้ถึงข้อเทจจริงทุกอย่าง

เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต แต่กยังไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ 

และไม่สามารถใช้บตัรเครดติด้วยวิ กีารทีถู่กต้องซ�า้แล้วซ�า้เล่า เช่นเดยีวกบั

นกัสบูบหุรีแ่ละนกัดืม่เหล้า พวกเขารูว่้าไม่ควรดืม่หรอืสบูบหุรีม่ากเกนิไป แต่

เขากยงัคงต้องการมนัและไม่สามารถก�าจดันสิยัหรอืพฤติกรรมเสพติดนัน้ได้

คนส่วนใหญ่รูว่้าควรใช้บตัรเครดติเมือ่มคีวามจ�าเป็นเท่านัน้และควรใช้

ให้เพยีงพอกบัรายได้ แต่พวกเขามกัถกูครอบง�าโดยพฤตกิรรมเดมิๆ อทิ พิล

จากภายนอก และ “สิ่งยั่วยวนกวนใจ” และแม้ว่าพวกเขาจะใช้บัตรเครดิต

อยู่เป็นประจ�า แต่พวกเขากลับรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ

ตัวเองน้อยมาก ร่างกายและสมองท�างานเพื่อเขา แต่ถึงกระนั้นพวกเขากไม่

ค่อยเข้าใจกลไกการท�างานของร่างกายและสมอง เขาปล่อยให้สมองส่ังการ

อารมณ์ พฤติกรรม การกระท�า และความคาดหวัง แล้วคุณล่ะ เป็นหนึ่งใน

ผู้คนเหล่านั้นหรือเปล่า 

เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา เราจ�าเป็นต้องท�าความ

เข้าใจให้มากกว่าข้อเทจจริงและทฤษ ีทางการเงิน เราจะเริ่มต้นโดยการ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสมองส่งผลกระทบ

อันใหญ่หลวงต่อผลลัพ ์ทางการเงินอย่างไรในหนังสือของ ันที่มีชื่อว่า  

“  ” “  ”  และ สุดยอดเคลดลับสร้างสมดุล 

เงิน งาน ชีวิต   ” ส�าหรับในเล่มนี้ ันจะเน้นย�้าถึงเรื่อง

สมองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม

 หนังสือ   และ   เป็นผลงานของผู้เขียนซึ่งยังไม่ได้รับ
การแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาไทย

คร ล ิ

สมองเป็นอวัยวะซึ่งท�าหน้าที่ส�าคัญที่สุดในร่างกายและประกอบ

ด้วยเซลล ์ประสาทจ�านวนเกือบหนึ่งแสนล ้านเซลล ์ โดยท�าหน้าที ่

สื่อสารผ่านระหว่างเซลล์ประสาทและควบคุมการหล่ังสารสื่อประสาท  

เพื่อสร้างการตอบสนองต่อการกระท�าและการตัดสินใจ สารสื่อประสาท 

ในสมองของคุณประกอบด้วยสารเคมีต ่างๆ จ�านวนกว่า  ชนิด  

ซึ่งสร้างขึ้นโดยเซลล์ประสาทและใช้ส�าหรับการสื่อสารระหว่างเซลล์

ประสาทในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมทางจิตใจหรือร่างกาย เช่น การกิน  

การนอน การพูดคุย การคิด การ ัน และอื่นๆ อีกมากมาย

สมองของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ เมื่อแต่ละส่วนได้รับการ 

กระตุน้ จะส่งผลให้เกดิรปูแบบความคดิ อารมณ์ และในทีส่ดุกก่อให้เกดิผลลพั ์

จากการตัดสินใจในรูปแบบของการกระท�า พฤติกรรม นิสัย และทัศนคติ  

ดังนั้น เมื่อคิดตามหลักเหตุและผล จึงสรุปได้ว่าอารมณ์ที่สร้างขึ้นโดยสมอง

ของเรานั้นเป็นศัตรูต่อการตัดสินใจในด้านการใช้จ่ายที่ดี และการคิดเชิง

ตรรกะช่วยให้เราใช้จ่ายเงินได้อย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น ทว่ากไม่เป็นเช่นนั้น 

เสมอไป เพราะการใช้เหตุผลโดยปราศจากอารมณ์อย่างสิ้นเชิงน้ันเป็น

สิ่งที่แย่พอๆ กับการใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ไตร่ตรองอย่าง 
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นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมคุณจึงควบคุมการใช้บัตรเครดิตได้ยากมาก
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คร ล ิ

สมองเป็นอวัยวะซ่ึงท�าหน้าท่ีส�าคัญที่สุดในร่างกายและประกอบ
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ซึ่งสร้างขึ้นโดยเซลล์ประสาทและใช้ส�าหรับการสื่อสารระหว่างเซลล์

ประสาทในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมทางจิตใจหรือร่างกาย เช่น การกิน  

การนอน การพูดคุย การคิด การ ัน และอื่นๆ อีกมากมาย

สมองของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ เมื่อแต่ละส่วนได้รับการ 
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สมองส่วนพรี รอนทอล คอร์เทกซ์ เป็นส่วนท่ีอยู่หน้าสุดของสมอง 

บริเวณใต้หน้าผาก ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งด้านหน้าของสมองส่วนหน้า

มันอยู่ในต�าแหน่งส่วนหน้าของสมองและท�าหน้าที่ควบคุม สั่งการ 

รวมไปถึงการประสานความคิดท่ีขัดแย้งกัน ตัดสินใจระหว่างสิ่งที่ถูกกับ

สิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลว การวางแผน การประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจ

ซึง่รวมถงึการตดัสนิใจทางการเงนิและการคาดการณ์ในอนาคต และควบคมุ

การตัดสินใจทางสังคม เช่น การระงับยับยั้งแรงกระตุ้นทางอารมณ์และ

แรงกระตุ้นทางเพศ

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ เป็นศูนย์กลางสมองที่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างแน่นแ ้นกับส่วนของความรู้สึก ความ ลาดโดยทั่วไปของมนุษย์ และ

บุคลิกภาพ

คร ล ิ
18

ระบบลมิบกิ เป็นโครงสร้างดัง้เดมิของสมองส่วนพืน้ านทีต่ัง้อยูเ่หนือ

แกนสมอง ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการก�าเนิดอารมณ์ต่างๆ โดยผ่านการ

ปล่อยสารสื่อประสาทหลากหลายชนิด

โครงสร้างของระบบลิมบิกมีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจต่างๆ 

โดยเ พาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอด อารมณ์เหล่านี้ ได้แก่ 

ความกลวั ความโกร  ความต่ืนตระหนก ความหลงใหล ความรัก ความเกลยีด 

ความสนกุสนาน ความเสยีใจ และอารมณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ 

นอกจากนี้ ระบบลิมบิกยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกปติยินดีด้วย

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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มีหลัก านจ�านวนมากสนับสนุนว่าระบบพรี รอนทอล คอร์เทกซ์ 

มีบทบาทส�าคัญต่อการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและมีบทบาทต่อการ

ก�าหนดพฤติกรรมทางการเงิน

จากการศึกษาของซามูเอล เทคิน และเจแอล คัมมิงส์ พบว่าสมอง

ในส่วนต่างๆ ของ พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ อันได้แก่ ดอร์โซเลเทอรัล 

 ออร์บิโท รอนทอล  แอนทีเรีย ซิงกูเลต 

  สไตรเอตัม  และ าลามัส  มี

บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในการควบคุมสั่งการ ในการศึกษาของดีแอล 

มาสเตอร์แมน และเจแอล คัมมิงส์ พบว่าสมองส่วนดอร์โซเลเทอรัล ของ

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ ท�าหน้าท่ีเชื่อมโยงความคิดที่มีเหตุผล ทั้งแบบ

วัจนภาษา และอวัจนภาษา  การควบคุมอารมณ์ การวางแผน และความจ�า

ที่ยังคงใช้งานอยู่

โครงสร้างบางส่วนของระบบลิมบิกยังมีส่วนที่เก่ียวข้องกับความ

ทรงจ�าด้วย ได้แก่ ิปโปแคมพัส และ อมิกดาลา

ิปโปแคมพัส จะท�าหน้าที่ส่งความทรงจ�าไปเกบบันทึกไว้ยังเปลือก

สมองด้านบน เพือ่เกบข้อมลูไว้ในระยะยาว และน�ากลบัมาใช้ใหม่เมือ่มคีวาม

จ�าเป็น

อมิกดาลา มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเกิดอารมณ์ เช่น ความ

กลัว ความโกร  ความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่คัดเลือกความทรงจ�า

เพือ่เกบบนัทกึไว้ในส่วนต่างๆ ของสมอง โดยการคัดเลอืกนัน้ขึน้อยูก่บัระดบั

ความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ

คร ล ิ

จากการศึกษาภาพทางรังสีเกี่ยวกับการท�างานของสมองในคน

ปกติ ต่อการตอบสนองกับการให้เงินรางวัลและการลงโทษ พบว่ามีการ

ท�างานในสมองส่วนพรี รอนทอล คอร์เทกซ์ และมีการตอบสนองต่อเงิน

รางวัลในสมองส่วนออร์บิโท รอนทอล และยังพบว่าการตัดสินใจด้าน

การเงินเป็นการท�างานของสมองซีกขวามากกว่า โดยเ พาะในส่วนของ 

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ อันได้แก่ ดอร์โซเลเทอรัล ออร์บิโท รอนทอล และ

แอนทีเรีย ซิงกูเลต 

จากบทบาทของระบบพรี รอนทอล คอร์เทกซ์ ที่มีต่อการบริหาร

จัดการเงิน เราสามารถคาดเดาได้ว่าการจัดการเงินที่ผิดพลาด รวมถึงการ

ใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด  อาจเกิดขึ้นในผู้ที่มีอาการปวยทางระบบประสาท

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมองส่วนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นั่นหมายความว่าผู้ที่

มีอาการปวยทางจิตจะพบอุปสรรคในการบริหารจัดการเงิน เราควรเข้าใจ

พวกเขาและพยายามหาทางออกที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่พบ

กับปัญหาทางการเงิน 

ในตอนนี้ เมื่อเรามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการท�างานของระบบ 

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ คุณคิดว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าคุณ

ท�าการตัดสินใจในสมองอย่างไร

คุณควรจะสามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง เว้นแต่จะ

มีส่วนอื่นของสมองซึ่งสามารถส่งผลให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่าง 

ไม่ถูกต้องนัก ในอีกไม่นานคุณจะค้นพบการท�างานอันลึกลับซับซ้อนของ 

ส่วนอื่นที่ว่านี้ ซึ่งน�าคุณไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ค่อย ลาดนัก

 

ในการพยายามท�าความเข้าใจว่าเหตใุดคนส่วนใหญ่จงึมปัีญหาในการ

ด�ารงชีวิตให้เพียงพอกับรายได้ มีแนวโน้มว่าพวกเขามักโทษปัจจัยอื่น เช่น  

ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง และการใช้จ่ายโดยขาดความรับผิดชอบ

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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มีหลัก านจ�านวนมากสนับสนุนว่าระบบพรี รอนทอล คอร์เทกซ์ 

มีบทบาทส�าคัญต่อการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและมีบทบาทต่อการ

ก�าหนดพฤติกรรมทางการเงิน

จากการศึกษาของซามูเอล เทคิน และเจแอล คัมมิงส์ พบว่าสมอง

ในส่วนต่างๆ ของ พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ อันได้แก่ ดอร์โซเลเทอรัล 

 ออร์บิโท รอนทอล  แอนทีเรีย ซิงกูเลต 

  สไตรเอตัม  และ าลามัส  มี

บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในการควบคุมสั่งการ ในการศึกษาของดีแอล 

มาสเตอร์แมน และเจแอล คัมมิงส์ พบว่าสมองส่วนดอร์โซเลเทอรัล ของ

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ ท�าหน้าท่ีเชื่อมโยงความคิดที่มีเหตุผล ทั้งแบบ

วัจนภาษา และอวัจนภาษา  การควบคุมอารมณ์ การวางแผน และความจ�า

ที่ยังคงใช้งานอยู่

โครงสร้างบางส่วนของระบบลิมบิกยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ

ทรงจ�าด้วย ได้แก่ ิปโปแคมพัส และ อมิกดาลา

ิปโปแคมพัส จะท�าหน้าที่ส่งความทรงจ�าไปเกบบันทึกไว้ยังเปลือก

สมองด้านบน เพือ่เกบข้อมลูไว้ในระยะยาว และน�ากลบัมาใช้ใหม่เม่ือมคีวาม

จ�าเป็น

อมิกดาลา มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเกิดอารมณ์ เช่น ความ

กลัว ความโกร  ความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่คัดเลือกความทรงจ�า

เพือ่เกบบนัทกึไว้ในส่วนต่างๆ ของสมอง โดยการคดัเลอืกนัน้ขึน้อยูก่บัระดบั

ความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ

คร ล ิ

จากการศึกษาภาพทางรังสีเก่ียวกับการท�างานของสมองในคน
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มีอาการปวยทางจิตจะพบอุปสรรคในการบริหารจัดการเงิน เราควรเข้าใจ

พวกเขาและพยายามหาทางออกที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่พบ

กับปัญหาทางการเงิน 

ในตอนน้ี เม่ือเรามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการท�างานของระบบ 

พรี รอนทอล คอร์เทกซ์ คุณคิดว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าคุณ

ท�าการตัดสินใจในสมองอย่างไร

คุณควรจะสามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง เว้นแต่จะ

มีส่วนอื่นของสมองซึ่งสามารถส่งผลให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่าง 

ไม่ถูกต้องนัก ในอีกไม่นานคุณจะค้นพบการท�างานอันลึกลับซับซ้อนของ 

ส่วนอื่นที่ว่านี้ ซึ่งน�าคุณไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ค่อย ลาดนัก
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นักวิจัยได้ค้นพบสาเหตุของปัญหาทีอ่าจเป็นไปได้อีกสาเหตุหนึ่ง คอื 

พัน ุกรรมที่ถูกเชื่อมโยงกับการเป็นหนี้บัตรเครดิต การศึกษาวิจัยนี้ถูก 

กล่าวถึงในบทความชื่อ “เกิดมาเพ่ือเป็นหน้ี   ” เขียนโดย 

วาเลรี รอสส์ และตีพิมพ์ในนิตยสาร   

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิ อร์เนีย ซานดิเอโก และมหาวิทยาลัย 

     ได้ท�าการศึกษาว่ายีน   

   มีบทบาทต่อการสะสมหนี้บัตรเครดิตอย่างไร  

งานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เหนว่ากรรมพัน ุ์มีบทบาทต่อวิ ีการจัดการ

กับเงิน แต่การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่อ ิบายว่ายีนบางชนิดส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเงินนอกห้องทดลอง

นักวิจัยท�าการศึกษาข้อมูลทางพัน ุกรรมและแบบสอบถามซึ่งเกบ

ข้อมูลจากคนวัยหนุ่มสาวจ�านวนกว่า  ราย ที่มีอายุระหว่าง  ป 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพั นาการระยะยาวระดับประเทศเกี่ยวกับ 

สุขภาพวัยรุ่น        

โดยเ พาะอย่างย่ิง นักวิจัยพิจารณาว่าคนในวัยหนุ่มสาวดังกล่าวมีหนี้ 

บตัรเครดติหรอืไม่ และพวกเขามยีนี  เวอร์ชัน่ใด  เป็นเอนไซม์

ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถแบ่งแยกสารสื่อประสาทที่อยู่ในสมองได้

การศึกษาก่อนหน้านี้ได้มีการเชื่อมโยงยีน  เวอร์ชั่นที่มี

ประสิท ิภาพต�่า ตัวแปรซ่ึงท�าให้เซลล์สมองผลิต  ได้น้อยลง  กับ

ลักษณะอาการหุนหันพลันแล่นเมื่อถูกกระตุ้น การศึกษาพบว่าบุคคลที่มียีน 

 “ประสิท ิภาพต�่า” จ�านวนหนึ่งยีน และยีน  “ประสิท ิภาพสูง” 

จ�านวนหนึง่ยนี ได้รบัการรายงานว่ามหีนีบ้ตัรเครดติมากกว่า  เมือ่เทยีบ

กับบุคคลที่มียีน  เวอร์ชั่น “ประสิท ิภาพสูง” จ�านวนสองยีน นักวิจัย

พบว่าผลที่ได้จากการศึกษามีความสอดคล้องกันแม้เม่ือมีการควบคุมปัจจัย

บางอย่าง เช่น การศึกษาและสถานะทางสังคมและเศรษ กิจ ส�าหรับบุคคล

ที่มียีน  เวอร์ชั่น “ประสิท ิภาพต�่า” ทั้งสองตัว ค่าสหสัมพัน ์ของหนี้

บัตรเครดิตพุ่งขึ้นถึง 

คร ล ิ

นักวิจัยรู้สึกประหลาดใจกับตัวเลขความแตกต่างที่ได้จากการวิจัย 

“ผลทีไ่ด้จากการวจัิยน้ันมสีดัส่วนมากพอๆ กบัความรู้ทางการเงนิ หมายถงึ 

ความสามารถในการท�าความเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่มีความซับซ้อน ” 

กล่าวโดยแจน เอมมานูเอล เดอ เน  ซึ่งเป็นผู้เขียนบทวิจัยนี้ อย่างไรกตาม 

เดอ เน  เตือนว่าเวอร์ชั่นยีน  ของบุคคลไม่สามารถท�านายได้ว่าเขา

หรอืเ อจะมหีนีห้รือไม่ ยนีอาจมผีลต่อหนีบ้ตัรเครดติในแง่เดยีวกบัทีย่นีตวัอ่ืน 

ถูกค้นพบว่ามีผลต่อการเกิดมะเรงเต้านม โดยที่เวอร์ชั่นเ พาะของยีนจะไป

เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ แต่กต้องจ�าไว้ว่าปัจจัยอื่นทาง

พัน ุกรรมและสิ่งแวดล้อมกมีความส�าคัญเช่นกัน

การค้นพบเกี่ยวกับยีนที่มีความเชื่อมโยงกับหนี้บัตรเครดิตสามารถ

อ ิบายได้ว่าเหตุใดบางคนจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช ้

บัตรเครดิต แม้ว่าจะได้รับการศึกษาและค�าแนะน�าแล้วกตาม เป็นไปได้ว่า

พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลอืทางการแพทย์และวิ กีารอืน่เพือ่จดัการ

กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต

บทสรุปคือ เราไม่สามารถโทษผู้คนหรือสถานการณ์แวดล้อมหาก

เรามหีน้ีบตัรเครดติ ส่วนส�าคัญของปัญหาน้ีเกดิขึน้จากสิง่ทีอ่ยูภ่ายในตัวเรา 

แม้ว่าเราจ�าเป็นต้องใช้ชวีติอยูก่บัสิง่ทีเ่ราเกดิมา แต่เรากสามารถเปลีย่นแปลง

และแก้ไขมันได้หากเราเข้าใจ “กลไกการท�างาน” ของความคิดและอารมณ์

ภายในตัวเรา งานวิจัยจ�านวนมากยืนยันว่าคุณจะได้รับผลลัพ ์ที่ดีที่สุดเมื่อ

คณุสามารถควบคมุอารมณ์ได้ บรหิารจดัการอารมณ์โดยการตรวจสอบและ

ควบคุมซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่เมื่อคุณดิ้นรนต่อสู้กับมัน

ดังนั้น ในบทต่อไปของหนังสือเล่มนี้ เราจะแบ่งปันความเข้าใจและ

การค้นพบที่ได้จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคุณว่า

ถูกชักจูงและโน้มน้าวได้อย่างไร และวิ ีการที่คุณสามารถเลิกนิสัยการใช้

บัตรเครดิตที่ไม่ดี

ันอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ แม้ว่าในบทถัดไปของหนังสือ

เล่มนี้ คุณจะพบว่ามันไม่ง่ายในการเผชิญหน้ากับหัวข้อเรื่องที่ ันจะแบ่งปัน 
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คร ล ิ

นักวิจัยรู้สึกประหลาดใจกับตัวเลขความแตกต่างที่ได้จากการวิจัย 
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ันอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ แม้ว่าในบทถัดไปของหนังสือ

เล่มนี้ คุณจะพบว่ามันไม่ง่ายในการเผชิญหน้ากับหัวข้อเรื่องที่ ันจะแบ่งปัน 
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มันอาจช่วยให้คุณเปิดเผยอารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในโดยไม่รู้ตัวและความคิด 

ในจิตใต้ส�านึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจาก “สิ่งที่ยังค้างคาใจ” ในอดีตอันส่ง 

ผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินของคุณ

เมือ่อ่านจบแต่ละบทของหนงัสอืเล่มนี ้คณุอาจลองใช้เวลาสกัครูใ่นการ

คิดทบทวน ลองใช้เวลาสะท้อนความคิดที่ได้รับจากสิ่งที่ได้อ่าน หยิบปากกา

และกระดาษหรอืสมดุจด แทบเลตหรอืคอมพวิเตอร์โน้ตบคุเพือ่เขยีนความคดิ 

ส่วนตัวและประสบการณ์ที่มีต่อการใช้บัตรเครดิตของคุณ ันเชื่อว่าคุณ

จะสามารถด�าเนินเส้นทางชีวิตส่วนตัวของคุณต่อไปโดยการเขียนบันทึก 

ดังกล่าว คุณอาจอยากบันทึกช่วงขณะ “ปิงแวบ” ที่ผุดขึ้นมาในความคิดเพื่อ

ให้คุณสามารถระลึกถึงสิ่งที่คุณค้นพบได้ในภายหลัง

บันทึกเหล่าน้ีจะช่วยคุณให้เผยความสัมพัน ์ของคุณกับบัตรเครดิต 

และท�าให้คุณค้นพบว่าบัตรเครดิตน้ันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสถานการณ์

ทางการเงินของคุณอย่างไร นอกจากน้ี บันทึกที่คุณเขียนยังช่วยให้คุณ

สามารถหาสาเหตุของพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณได้

เม่ือคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีอย่างต่อเน่ือง บันทึกดังกล่าวจะท�าหน้าที่

เป็นเหมอืนสิง่ทีช่่วยเตอืนให้เราค้นหาทางออกเพ่ือปรบัปรงุและแก้ไขปัญหา 

อาจไม่มีค�าตอบหรือทางออกสักทาง แต่อาจมี “กลยุท ์หรือวิ ีการต่างๆ”  

เพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตได้

ขอให้คุณให้ความใส่ใจกับประเดนปัญหาของคุณ เมื่อคุณยังคงอ่าน

เนื้อหาในบทต่อๆ ไป เทคนิคและวิ ีการบางอย่างท่ี ันแบ่งปันในหนังสือ 

เล่มนี้สามารถช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ ลงมือเขียนเทคนิคและ

แนวคิดที่ได้จากการอ่านและน�าไปป ิบัติจริงเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต

คร ล ิ

 

ล้างพิษเครดิตการ์ด

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



มันอาจช่วยให้คุณเปิดเผยอารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในโดยไม่รู้ตัวและความคิด 

ในจิตใต้ส�านึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจาก “สิ่งที่ยังค้างคาใจ” ในอดีตอันส่ง 

ผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินของคุณ

เมือ่อ่านจบแต่ละบทของหนงัสอืเล่มนี ้คณุอาจลองใช้เวลาสกัครูใ่นการ

คิดทบทวน ลองใช้เวลาสะท้อนความคิดที่ได้รับจากสิ่งที่ได้อ่าน หยิบปากกา

และกระดาษหรอืสมดุจด แทบเลตหรอืคอมพวิเตอร์โน้ตบคุเพือ่เขยีนความคดิ 

ส่วนตัวและประสบการณ์ที่มีต่อการใช้บัตรเครดิตของคุณ ันเชื่อว่าคุณ

จะสามารถด�าเนินเส้นทางชีวิตส่วนตัวของคุณต่อไปโดยการเขียนบันทึก 

ดังกล่าว คุณอาจอยากบันทึกช่วงขณะ “ปิงแวบ” ที่ผุดขึ้นมาในความคิดเพื่อ

ให้คุณสามารถระลึกถึงสิ่งที่คุณค้นพบได้ในภายหลัง

บันทึกเหล่านี้จะช่วยคุณให้เผยความสัมพัน ์ของคุณกับบัตรเครดิต 

และท�าให้คุณค้นพบว่าบัตรเครดิตน้ันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสถานการณ์

ทางการเงินของคุณอย่างไร นอกจากน้ี บันทึกที่คุณเขียนยังช่วยให้คุณ

สามารถหาสาเหตุของพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณได้

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีอย่างต่อเน่ือง บันทึกดังกล่าวจะท�าหน้าที่

เป็นเหมอืนสิง่ทีช่่วยเตอืนให้เราค้นหาทางออกเพือ่ปรบัปรงุและแก้ไขปัญหา 

อาจไม่มีค�าตอบหรือทางออกสักทาง แต่อาจมี “กลยุท ์หรือวิ ีการต่างๆ”  

เพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตได้

ขอให้คุณให้ความใส่ใจกับประเดนปัญหาของคุณ เม่ือคุณยังคงอ่าน

เนื้อหาในบทต่อๆ ไป เทคนิคและวิ ีการบางอย่างที่ ันแบ่งปันในหนังสือ 

เล่มนี้สามารถช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ ลงมือเขียนเทคนิคและ

แนวคิดที่ได้จากการอ่านและน�าไปป ิบัติจริงเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
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Powerful

Weak

Strong
บตัรเครดติเป็นองค์ประกอบหนึง่ในชวีติของ

คนส่วนใหญ่ทีพ่บได้ทัว่ไปในทกุหนแห่ง ลองจอง

ทีพ่กัในโรงแรม ตวัโดยสารเครือ่งบนิ หรอืซือ้ของ

ทางออนไลน์โดยไม่มีบัตรเครดิตดูสิ แล้วคุณจะ

พบว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย

คนส่วนใหญ่มักเล่าให้ ัน ังว่า พวกเขา

รู้สึกขาดความมั่นใจหากไม่ได้พกบัตรเครดิตไว้

ในกระเปาสตางค์ และพวกเขาไม่สามารถออก

จากบ้านโดยไม่มีบัตรเครดิตได้ บัตรเครดิตดูจะ

มีความจ�าเป็นมากกว่าเงินสดไปเสียแล้ว นี่ดูจะ

เป็นลักษณะอาการที่แปลกประหลาดไม่ใช่หรือ

บัตรเครดิตท�าหน้าที่สองประการด้วยกัน 

โดยหน้าที่แรกคือใช้เป็นวิ ีการช�าระเงินแทน

ล ตล์ การ ้ ตรเครดิต
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บัตรเครดิตท�าหน้าท่ีสองประการด้วยกัน 

โดยหน้าที่แรกคือใช้เป็นวิ ีการช�าระเงินแทน

ล ตล์ การ ้ ตรเครดิต

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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เงินสด และใช้แทนเชคเพือ่วตัถปุระสงค์ในการช�าระเงนิส�าหรบัการท�า รุกรรม

ต่อหน้า  หน้าทีอ่กีอย่างหนึง่ของบตัรเครดติคอื การเป็นแหล่ง

สภาพคล่องที่พร้อมใช้ได้ทันทีหากคุณต้องการใช้จ่ายเกินกว่าเงินสดที่คุณมี

ในส่วนของบตัรเดบติซึง่ดคูล้ายบตัรเครดติ ท�าหน้าทีแ่รกเพยีงหน้าที่

เดียว นั่นคือใช้เป็นวิ ีการช�าระเงินแทนเงินสดเนื่องจากบัตรเดบิตเชื่อมโยง

กับบัญชีออมทรัพย์ของคุณ แต่หากคุณขาดวินัยหรือขาดการควบคุมการ 

ใช้จ่ายทีด่แีล้ว คณุอาจใช้เงนิสดทีม่อียูใ่นบญัชจีนหมดเกลีย้ง และอาจไม่เหลอื 

เงินออมส�าหรับการใช้จ่ายในอนาคตหรือเมื่อเกษียณจากการท�างาน

บัตรเครดติไม่ได้เป็นเพยีงแค่วิ กีารช�าระเงนิและเป็นแหล่งของเครดติ

เท่านั้น บัตรเครดิตยังสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงสถานะและการ

ยอมรับทางสังคม บัตรเครดิตที่มีสีต่างๆ เช่น เงิน ทอง หรือแพลทินัม เป็น

สีที่ใช้ในการบ่งบอกถึงระดับรายได้ด้วย

เป็น รรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการมีความรู้สึกที่ดีและภูมิใจในสิ่งที่

เรามี สิ่งของที่เรามี และบริการที่เราเลือกใช้สามารถเป็นเครื่องแสดงสถานะ
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ทางการเงินของเราได้ อย่างน้อยที่สุด บัตรเครดิตสีต่างๆ กเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืน

สามารถมองเหนได้

เมื่อ นาคารออกบัตรเครดิตที่มีสีต่างๆ ตามระดับรายได้ เงินเดือน 

เงนิ าก เงนิลงทนุ ทรพัย์สนิ และเงนิออมทีม่อียูก่บั นาคาร  มนัแสดงออกถงึ

การชืน่ชมยกย่องว่าเราเป็นลกูค้าทีม่คีวามส�าคัญ เราได้รับสทิ พิเิศษในการ

ใช้จ่ายได้มากขึน้เนือ่งจากเรามอี�านาจในการใช้จ่าย เมือ่เราได้รับการยอมรับ 

ได้รับสิท ิหรือความสะดวกสบายในการใช้จ่ายที่ง่ายขึ้น มันท�าให้เรารู้สึกว่า

เป็นคนส�าคัญและเป็นเคร่ืองแสดงสถานะทางการเงินของเรา นาย นาคาร

ต่างพากันมอบสิท ิพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตแพลทินัม เช่น ที่นั่ง 

 ในคอนเสิร์ต หรือค�าเชิญเพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้าแบรนด์เนมหรือ

สินค้าแ ชั่นระดับหรูก่อนวางตลาด 

ทัง้หมดทีก่ล่าวมาล้วนเป็นสิง่ทีย่กระดบัตวัตน  และสร้างช่วงขณะ 

ของ “ความรู้สึกที่ดี” ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ความรู้สึกเย้ายวนใจที่ได้รับจาก  

“การป ิบัติแบบพิเศษเ พาะส�าหรับลูกค้าและสิท ิพิเศษ” เป็นสิ่งที่กระตุ้น

ให้เราใช้บัตรเครดิต

ในยุคก่อนที่จะมีการใช้บัตรเครดิต เราใช้เงินสดและเชคเป็นหลัก แต่

ในยุคปัจจุบัน หากคุณไม่มีเงินสดส�าหรับการเติมน�้ามันรถ คุณกยังมีบัตร

เครดิต เมื่อคุณมีปัญหาเงินสดขาดมือในช่วงสิ้นเดือน คุณกยังคงเอาตัวรอด

ได้จากการใช้บัตรเครดิต หากเราขาดความระมัดระวัง เราอาจสร้างปัญหา 

ร้ายแรงให้เกิดขึ้นด้วยตนเองจากการใช้บัตรเครดิต ท้ายที่สุดแล้ว เราก 

เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง และการควบคุมตนเองมักเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ

เราทุกคนต่างมีจุดอ่อนและเราอาจถูกกระตุ้นให้ซื้อสิ่งของที่ชอบได้

โดยง่ายจากข้อเสนอที่ช่างน่าดึงดูดใจ เช่น “สินค้าจ�านวนจ�ากัด   

” “ข้อเสนอสุดพิเศษ” “ราคาถูกสุดๆ” และอื่นๆ อีกมากมาย

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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เงนิสด และใช้แทนเชคเพือ่วตัถปุระสงค์ในการช�าระเงนิส�าหรับการท�า รุกรรม

ต่อหน้า  หน้าทีอ่กีอย่างหนึง่ของบตัรเครดติคอื การเป็นแหล่ง

สภาพคล่องที่พร้อมใช้ได้ทันทีหากคุณต้องการใช้จ่ายเกินกว่าเงินสดที่คุณมี

ในส่วนของบตัรเดบติซึง่ดคูล้ายบตัรเครดติ ท�าหน้าทีแ่รกเพยีงหน้าที่

เดียว นั่นคือใช้เป็นวิ ีการช�าระเงินแทนเงินสดเนื่องจากบัตรเดบิตเชื่อมโยง

กับบัญชีออมทรัพย์ของคุณ แต่หากคุณขาดวินัยหรือขาดการควบคุมการ 

ใช้จ่ายทีด่แีล้ว คณุอาจใช้เงนิสดทีม่อียูใ่นบญัชจีนหมดเกล้ียง และอาจไม่เหลอื 

เงินออมส�าหรับการใช้จ่ายในอนาคตหรือเมื่อเกษียณจากการท�างาน

บตัรเครดติไม่ได้เป็นเพยีงแค่วิ กีารช�าระเงนิและเป็นแหล่งของเครดติ

เท่านั้น บัตรเครดิตยังสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงสถานะและการ

ยอมรับทางสังคม บัตรเครดิตที่มีสีต่างๆ เช่น เงิน ทอง หรือแพลทินัม เป็น

สีที่ใช้ในการบ่งบอกถึงระดับรายได้ด้วย

เป็น รรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการมีความรู้สึกที่ดีและภูมิใจในสิ่งที่

เรามี สิ่งของที่เรามี และบริการที่เราเลือกใช้สามารถเป็นเครื่องแสดงสถานะ
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ทางการเงินของเราได้ อย่างน้อยท่ีสุด บัตรเครดิตสีต่างๆ กเป็นสิ่งที่ผู้อื่น

สามารถมองเหนได้

เม่ือ นาคารออกบัตรเครดิตท่ีมีสีต่างๆ ตามระดับรายได้ เงินเดือน 

เงนิ าก เงนิลงทนุ ทรพัย์สนิ และเงนิออมทีม่อียูก่บั นาคาร  มนัแสดงออกถงึ

การชืน่ชมยกย่องว่าเราเป็นลกูค้าทีม่คีวามส�าคญั เราได้รบัสทิ พิเิศษในการ

ใช้จ่ายได้มากขึน้เนือ่งจากเรามอี�านาจในการใช้จ่าย เมือ่เราได้รบัการยอมรบั 

ได้รับสิท ิหรือความสะดวกสบายในการใช้จ่ายที่ง่ายขึ้น มันท�าให้เรารู้สึกว่า

เป็นคนส�าคัญและเป็นเครื่องแสดงสถานะทางการเงินของเรา นาย นาคาร

ต่างพากันมอบสิท ิพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตแพลทินัม เช่น ที่นั่ง 

 ในคอนเสิร์ต หรือค�าเชิญเพ่ือเข้าชมงานแสดงสินค้าแบรนด์เนมหรือ

สินค้าแ ชั่นระดับหรูก่อนวางตลาด 

ทัง้หมดทีก่ล่าวมาล้วนเป็นสิง่ทีย่กระดบัตัวตน  และสร้างช่วงขณะ 

ของ “ความรู้สึกท่ีดี” ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ความรู้สึกเย้ายวนใจที่ได้รับจาก  

“การป ิบัติแบบพิเศษเ พาะส�าหรับลูกค้าและสิท ิพิเศษ” เป็นสิ่งที่กระตุ้น

ให้เราใช้บัตรเครดิต

ในยุคก่อนที่จะมีการใช้บัตรเครดิต เราใช้เงินสดและเชคเป็นหลัก แต่

ในยุคปัจจุบัน หากคุณไม่มีเงินสดส�าหรับการเติมน�้ามันรถ คุณกยังมีบัตร

เครดิต เมื่อคุณมีปัญหาเงินสดขาดมือในช่วงสิ้นเดือน คุณกยังคงเอาตัวรอด

ได้จากการใช้บัตรเครดิต หากเราขาดความระมัดระวัง เราอาจสร้างปัญหา 

ร้ายแรงให้เกิดขึ้นด้วยตนเองจากการใช้บัตรเครดิต ท้ายที่สุดแล้ว เราก 

เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง และการควบคุมตนเองมักเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ

เราทุกคนต่างมีจุดอ่อนและเราอาจถูกกระตุ้นให้ซื้อสิ่งของที่ชอบได้

โดยง่ายจากข้อเสนอท่ีช่างน่าดึงดูดใจ เช่น “สินค้าจ�านวนจ�ากัด   

” “ข้อเสนอสุดพิเศษ” “ราคาถูกสุดๆ” และอื่นๆ อีกมากมาย

ล้างพิษเครดิตการ์ด
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ตัวอย่างเช่น การซ้ือตัวเครื่องบินราคาถูกอาจเกิดจากการตัดสินใจ 

ชั่ววูบแบบแปลกๆ  “บินไปภูเกตในราคาที่ถูกสุดๆ เพียง  ริงกิต  เดียวนี้ ” 

จึงเกิดการตัดสินใจซื้อและจ่ายเงินค่าตัวเครื่องบิน แต่ในบางครั้งมักลงเอย

ด้วยการไม่ได้ใช้ตวัดงักล่าว เนือ่งจากตดิภารกจิอืน่หรอืไม่สามารถลางานได้ 

เงินจึงถูกทิ้งขว้างไปจากการรูดบัตรเครดิตโดยไม่ใส่ใจ

ุรกิจจ�านวนมากอนุญาตให้เราช�าระเงินล่วงหน้าส�าหรับค่าสินค้า

และบริการโดยใช้บัตรเครดิต ตัวอย่างเช่น การจองห้องพักล่วงหน้าส�าหรับ

วันหยุดพักผ่อน บางรายอาจรับบัตรเครดิตส�าหรับเงินมัดจ�าการซื้อรถยนต์

หรือบ้าน มันเป็นวิ ีท่ีดีส�าหรับ ุรกิจในการเกบเงินสดล่วงหน้าจากผู้ซื้อ 

แต่หากเราไม่มีเงินสดเพียงพอเพ่ือช�าระเงิน หรือหากเราไม่ได้ใช้หรือรับ

สินค้าในวันครบก�าหนด เราจะเป็น ายเสียเปรียบและเงินกถูกใช้อย่าง 

ทิง้ขว้างโดยไม่จ�าเป็น หากเราไม่ควบคมุแรงกระตุน้การใช้จ่ายภายใต้อ�านาจ

ของวิ ีการจ่ายเงินท่ีแสนจะง่ายดายด้วยบัตรเครดิต เราอาจตกเป็นหนี้ที่ 

เกิดจากบัตรเครดิตได้

 ริงกิต  ค่าเงินของประเทศมาเลเซีย  ริงกิต แปลงเป็นค่าเงินไทยประมาณ  บาท
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บัตรเครดิตเป็นตัวยับยั้งการควบคุมตนเองของเราในหลายทาง 

กลยทุ ก์ารตลาดอนัชาญ ลาดมกักระตุน้ให้เราใช้บตัรเครดติในการซือ้สนิค้า 

การศึกษาชิ้นหน่ึงซ่ึงจัดท�าโดยสองนักวิจัย ดราเซน พรีเลค และดันแคน  

ซิมิสเทอร์ จาก เอมไอที สโลน เมเนจเมนต์ ค้นพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ 

ถูกสั่งให้ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตในสถานการณ์จริงจะให้ราคาซื้อสูงกว่าผู้ที่

ถกูสัง่ให้ช�าระเงนิด้วยเงนิสด งานวจิยันีแ้สดงให้เหนว่า จรงิๆ แล้วบตัรเครดติ

สามารถลดทอนความเตมใจในการจ่ายเงิน และมักลงท้ายด้วยการจ่ายเงิน

มากกว่าการช�าระด้วยเงินสด

อาจกล่าวได้ว่า บัตรเครดิตเปรียบเหมือนเป็นเงินสดพิเศษในมือ ยิ่ง

คุณมีบัตรเครดิตในมือหลายใบ คุณกจะยิ่งสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้นด้วย 

และนัน่เป็นวิ ทีีส่มองของคุณคิด เมือ่สมองคิด มนักจะแปลงความคิดเหล่านัน้ 

ไปเป็นการกระท�าและพฤติกรรม ในไม่ช้าชุดของการกระท�าและพฤติกรรม

กจะกลายเป็นนิสัยและทัศนคติ วงเงินบัตรเครดิตซ่ึงสูงกว่าเงินเดือน 

หลายเท่าหรือมากกว่าเงินออมของเราใน นาคารจะท�าให้เราใช้จ่ายเงินเป็น

จ�านวนมากกว่าที่เรามี เสียงเลกๆ ในหัวคอยบอกว่าเราสามารถจ่ายหน้ี 

บัตรเครดิตได้ในภายหลัง
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ตัวอย่างเช่น การซ้ือตัวเครื่องบินราคาถูกอาจเกิดจากการตัดสินใจ 

ชั่ววูบแบบแปลกๆ  “บินไปภูเกตในราคาที่ถูกสุดๆ เพียง  ริงกิต  เดียวนี้ ” 

จึงเกิดการตัดสินใจซื้อและจ่ายเงินค่าตัวเครื่องบิน แต่ในบางครั้งมักลงเอย

ด้วยการไม่ได้ใช้ตวัดงักล่าว เนือ่งจากตดิภารกจิอืน่หรอืไม่สามารถลางานได้ 

เงินจึงถูกทิ้งขว้างไปจากการรูดบัตรเครดิตโดยไม่ใส่ใจ

ุรกิจจ�านวนมากอนุญาตให้เราช�าระเงินล่วงหน้าส�าหรับค่าสินค้า

และบริการโดยใช้บัตรเครดิต ตัวอย่างเช่น การจองห้องพักล่วงหน้าส�าหรับ

วันหยุดพักผ่อน บางรายอาจรับบัตรเครดิตส�าหรับเงินมัดจ�าการซื้อรถยนต์

หรือบ้าน มันเป็นวิ ีที่ดีส�าหรับ ุรกิจในการเกบเงินสดล่วงหน้าจากผู้ซื้อ 

แต่หากเราไม่มีเงินสดเพียงพอเพ่ือช�าระเงิน หรือหากเราไม่ได้ใช้หรือรับ

สินค้าในวันครบก�าหนด เราจะเป็น ายเสียเปรียบและเงินกถูกใช้อย่าง 

ทิง้ขว้างโดยไม่จ�าเป็น หากเราไม่ควบคมุแรงกระตุน้การใช้จ่ายภายใต้อ�านาจ

ของวิ ีการจ่ายเงินท่ีแสนจะง่ายดายด้วยบัตรเครดิต เราอาจตกเป็นหนี้ที่ 

เกิดจากบัตรเครดิตได้

 ริงกิต  ค่าเงินของประเทศมาเลเซีย  ริงกิต แปลงเป็นค่าเงินไทยประมาณ  บาท

äÁ‹¹Ð...·ÕèÃÑ¡!
อย่า ช้บ ร คร ิ อกี ลย
     àÃÒÁÕË¹Õé·ÕèµŒÍ§¨‹ÒÂ

าก อแล้

ครงนจีะ น
ครง ุ ้ายนะจะ
ี่อยาก ้ ลร
รุ่น ่นจีริง
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บัตรเครดิตเป็นตัวยับยั้งการควบคุมตนเองของเราในหลายทาง 

กลยทุ ก์ารตลาดอนัชาญ ลาดมกักระตุน้ให้เราใช้บตัรเครดติในการซือ้สนิค้า 

การศึกษาชิ้นหนึ่งซึ่งจัดท�าโดยสองนักวิจัย ดราเซน พรีเลค และดันแคน  

ซิมิสเทอร์ จาก เอมไอที สโลน เมเนจเมนต์ ค้นพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ 

ถูกสั่งให้ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตในสถานการณ์จริงจะให้ราคาซื้อสูงกว่าผู้ที่

ถกูสัง่ให้ช�าระเงนิด้วยเงนิสด งานวจิยันีแ้สดงให้เหนว่า จรงิๆ แล้วบตัรเครดติ

สามารถลดทอนความเตมใจในการจ่ายเงิน และมักลงท้ายด้วยการจ่ายเงิน

มากกว่าการช�าระด้วยเงินสด

อาจกล่าวได้ว่า บัตรเครดิตเปรียบเหมือนเป็นเงินสดพิเศษในมือ ยิ่ง

คุณมีบัตรเครดิตในมือหลายใบ คุณกจะยิ่งสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้นด้วย 

และน่ันเป็นวิ ทีีส่มองของคณุคดิ เมือ่สมองคดิ มนักจะแปลงความคดิเหล่านัน้ 

ไปเป็นการกระท�าและพฤติกรรม ในไม่ช้าชุดของการกระท�าและพฤติกรรม

กจะกลายเป็นนิสัยและทัศนคติ วงเงินบัตรเครดิตซึ่งสูงกว่าเงินเดือน 

หลายเท่าหรือมากกว่าเงินออมของเราใน นาคารจะท�าให้เราใช้จ่ายเงินเป็น

จ�านวนมากกว่าท่ีเรามี เสียงเลกๆ ในหัวคอยบอกว่าเราสามารถจ่ายหนี้ 

บัตรเครดิตได้ในภายหลัง
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คณุทราบหรอืไม่ว่าบตัรเครดติเป็นตวักระตุน้ให้คณุใช้จ่ายมากขึน้และ

มากขึน้ มงีานวจิยัระบวุ่าบตัรเครดติและสญัลกัษณ์ของบตัรเครดติท�าหน้าที่

เป็น “ตวักระตุน้เพือ่ส่งเสรมิการใช้จ่าย” หมายถงึ ส่ิงทีก่ระตุ้นการตอบสนอง

ในการใช้จ่าย  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ในงานวิจัยของริชาร์ด เอ  เ นเบิร์จ ศาสตราจารย์แห่งคณะบริหาร

จัดการการค้าปลีก มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว ที่มีชื่อว่า “บัตรเครดิต  ตัวกระตุ้น

เพือ่ส่งเสรมิการใช้จ่าย  การตคีวามแบบมเีงือ่นไข” ได้ท�าการศกึษาอย่างเป็น

ระบบเกีย่วกบัผลของการมแีละการไม่มอียูข่องบัตรเครดติต่อมลูค่าสนิค้าซึง่

รับรู้โดยผู้บริโภค ในการทดลองครั้งแรกของเ นเบิร์จ กลุ่มนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรถีกูน�าเสนอด้วยเอกสารแผ่นพับทีม่สีนิค้าจ�านวนเจดชิน้และได้รบั 

ค�าถามว่าพวกเขาเตมใจที่จะช�าระค่าสินค้าแต่ละรายการเป็นจ�านวนเงิน

เท่าไร โดยที่นักศึกษาจ�านวนครึ่งหน่ึงได้รับการน�าเสนอสัญลักษณ์ของ 

และข้อ น ู
่ าก น า ของ
บ รแ ล ิน

คร ล ิ
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บัตรเครดิตซึ่งอยู่บนโตะพร้อมกับเอกสารแผ่นพับดังกล่าว เง่ือนไขของ

การมีบัตรเครดิต หรือ      ในขณะที่นักศึกษาอีก 

ครึ่งหนึ่งไม่ได้ถูกน�าเสนอด้วยสัญลักษณ์ของบัตรเครดิต เงื่อนไขของการ

ไม่มีบัตรเครดิต หรือ     

เ นเบิร์จพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ได้รับเงื่อนไขของการมีบัตรเครดิต

ให้ราคาสินค้าสูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับเงื่อนไขของการไม่มี

บัตรเครดิต เ นเบิร์จท�าการทดลองซ�้าเป็นครั้งที่สองและแสดงให้เหนว่า 

ผู ้เข้าร่วมการทดลองใช้เวลาในการตัดสินใจเรวขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต ผู้เข้าร่วมการทดลองดังกล่าวมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไตร่ตรอง

น้อยลง

นอกจากนี้ เ นเบิร์จยังได้ท�าการค้นหาความจริงว่ามีคนจ�านวน

เท่าใดที่ยินดีบริจาคเงินเพื่อการกุศลในกรณีที่มีและไม่มีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต เขาพบว่าผู ้เข้าร่วมการทดลองประมาณมูลค่าเงินบริจาค 

เพิ่มมากขึ้นและบริจาคเงินเป็นจ�านวนที่มากขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต ดังนั้น เ นเบิร์จจึงสรุปว่าบัตรเครดิตเป็นตัวกระตุ้นเพื่อส่งเสริม

การใช้จ่าย ปราก การณ์ของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ หรือความเป็นไปได้ใน

การใช้จ่าย  จากการมอียูข่องสญัลกัษณ์บตัรเครดติถกูเรยีกว่าเป็น “ผลกระทบ 

ของบัตรเครดิต”

ต่อมาในภายหลัง เ นเบิร์จได้แสดงให้เหนถึงผลกระทบของบัตร

เครดติดงักล่าวน้ีโดยใช้การทดลองจากห้องป บิตักิาร เขาพบว่าคนส่วนใหญ่ 

มแีนวโน้มใช้จ่ายเงนิมากขึน้ และใช้จ่ายเงนิเรวขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ นบัจาก 

การให้ทปิ เงนิรางวลั  ไปจนกระทัง่ถงึการซือ้ของ เมือ่มบีตัรเครดติเทยีบกบั 

กรณีที่ไม่มีบัตรเครดิต

ผู ้ทดลองท่านอื่นได้ท�าการทดลองซ�้าเกี่ยวกับผลกระทบของ 

บตัรเครดติซึง่จดัท�าโดยเ นเบร์ิจ ไมเคลิ แมคคอล ศาสตราจารย์และหวัหน้า

ภาควชิาการตลาดและนิตศิาสตร์ทีว่ทิยาลยัอีทากา โดยท�าการทดลองเกีย่วกบั 

การให้เงินค่าทิปในร้านอาหารสองร้าน ซึ่งพบว่า ในกรณีที่ถาดรับเงินค่าทิป 
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คณุทราบหรอืไม่ว่าบตัรเครดติเป็นตวักระตุน้ให้คณุใช้จ่ายมากขึน้และ

มากขึน้ มงีานวจิยัระบวุ่าบตัรเครดติและสญัลกัษณ์ของบตัรเครดติท�าหน้าที่

เป็น “ตวักระตุน้เพือ่ส่งเสรมิการใช้จ่าย” หมายถงึ สิง่ทีก่ระตุน้การตอบสนอง

ในการใช้จ่าย  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ในงานวิจัยของริชาร์ด เอ  เ นเบิร์จ ศาสตราจารย์แห่งคณะบริหาร

จัดการการค้าปลีก มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว ที่มีชื่อว่า “บัตรเครดิต  ตัวกระตุ้น

เพือ่ส่งเสรมิการใช้จ่าย  การตคีวามแบบมเีงือ่นไข” ได้ท�าการศกึษาอย่างเป็น

ระบบเกีย่วกบัผลของการมแีละการไม่มอียูข่องบัตรเครดติต่อมูลค่าสนิค้าซึง่

รับรู้โดยผู้บริโภค ในการทดลองครั้งแรกของเ นเบิร์จ กลุ่มนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรถีกูน�าเสนอด้วยเอกสารแผ่นพบัทีม่สีนิค้าจ�านวนเจดชิน้และได้รบั 

ค�าถามว่าพวกเขาเตมใจที่จะช�าระค่าสินค้าแต่ละรายการเป็นจ�านวนเงิน

เท่าไร โดยที่นักศึกษาจ�านวนครึ่งหน่ึงได้รับการน�าเสนอสัญลักษณ์ของ 

และข้อ น ู
่ าก น า ของ
บ รแ ล ิน
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บัตรเครดิตซ่ึงอยู่บนโตะพร้อมกับเอกสารแผ่นพับดังกล่าว เงื่อนไขของ

การมีบัตรเครดิต หรือ      ในขณะที่นักศึกษาอีก 

ครึ่งหนึ่งไม่ได้ถูกน�าเสนอด้วยสัญลักษณ์ของบัตรเครดิต เงื่อนไขของการ

ไม่มีบัตรเครดิต หรือ     

เ นเบิร์จพบว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับเงื่อนไขของการมีบัตรเครดิต

ให้ราคาสินค้าสูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับเงื่อนไขของการไม่มี

บัตรเครดิต เ นเบิร์จท�าการทดลองซ�้าเป็นครั้งที่สองและแสดงให้เหนว่า 

ผู ้เข้าร่วมการทดลองใช้เวลาในการตัดสินใจเรวขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต ผู้เข้าร่วมการทดลองดังกล่าวมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไตร่ตรอง

น้อยลง

นอกจากนี้ เ นเบิร์จยังได้ท�าการค้นหาความจริงว่ามีคนจ�านวน

เท่าใดที่ยินดีบริจาคเงินเพื่อการกุศลในกรณีที่มีและไม่มีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต เขาพบว่าผู ้เข้าร่วมการทดลองประมาณมูลค่าเงินบริจาค 

เพิ่มมากขึ้นและบริจาคเงินเป็นจ�านวนที่มากขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ของ 

บัตรเครดิต ดังนั้น เ นเบิร์จจึงสรุปว่าบัตรเครดิตเป็นตัวกระตุ้นเพื่อส่งเสริม

การใช้จ่าย ปราก การณ์ของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ หรือความเป็นไปได้ใน

การใช้จ่าย  จากการมอียูข่องสญัลกัษณ์บตัรเครดติถกูเรยีกว่าเป็น “ผลกระทบ 

ของบัตรเครดิต”

ต่อมาในภายหลัง เ นเบิร์จได้แสดงให้เหนถึงผลกระทบของบัตร

เครดติดงักล่าวนีโ้ดยใช้การทดลองจากห้องป บิตักิาร เขาพบว่าคนส่วนใหญ่ 

มีแนวโน้มใช้จ่ายเงนิมากขึน้ และใช้จ่ายเงนิเรวขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ นบัจาก 

การให้ทปิ เงนิรางวลั  ไปจนกระทัง่ถงึการซือ้ของ เมือ่มบีตัรเครดติเทยีบกบั 

กรณีที่ไม่มีบัตรเครดิต

ผู ้ทดลองท่านอื่นได้ท�าการทดลองซ�้าเกี่ยวกับผลกระทบของ 

บตัรเครดติซึง่จัดท�าโดยเ นเบร์ิจ ไมเคลิ แมคคอล ศาสตราจารย์และหวัหน้า

ภาควชิาการตลาดและนติศิาสตร์ทีว่ทิยาลยัอทีากา โดยท�าการทดลองเกีย่วกบั 

การให้เงินค่าทิปในร้านอาหารสองร้าน ซึ่งพบว่า ในกรณีที่ถาดรับเงินค่าทิป 
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มีสัญลักษณ์ของบัตรเครดิตอยู่ ลูกค้าจะให้เงินค่าทิปมากกว่าถาดท่ีไม่มี

สัญลักษณ์ของบัตรเครดิต ดูเหมือนว่าคนที่ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตจะ 

ใจกว้างมากกว่า

คุณมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันน้ีหรือไม่ เม่ือช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต 

คณุใช้เวลาน้อยลงในการพจิารณาว่าคณุควรตดัสนิใจซือ้และยนิดีทีจ่ะใช้จ่าย

มากขึ้นหรือไม่

ประสบการณ์เก่ียวกับบัตรเครดิตของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว คุณพบเจอสถานการณ์ที่คล้ายกัน หรือมี 

พฤติกรรมที่คล้ายกันหรือไม่ คุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด

หากคุณมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับพฤติกรรมในงานวิจัย จงก�าจัด 

ความคิดที่ว่ามันเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ท่ีจะใช้จ่ายมากข้ึนในสภาพแวดล้อมที ่

การใช้บัตรเครดิตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

งานวิจัยสนับสนุนผลกระทบของบัตรเครดิตในสองประเดน คือ ลด

ความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้ใช้บัตร และกระตุ้นการใช้จ่าย โดย

ความสะดวกสบายทีบ่ตัรเครดติมอบให้แก่ผูถ้อืบตัรเป็นการกระตุน้การใช้จ่าย 

อย่างมีนัยส�าคัญ

การช�าระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตนั้นสะดวกและง่ายดาย 

คุณไม่จ�าเป็นต้องรื้อกระเปาสตางค์หรือกระเปาเสื้อเพื่อหาเงินทอน และไม่

จ�าเป็นต้องพกเงนิสดจ�านวนมากมาย คณุสามารถสะสมแต้มเพือ่แลกรางวลั

เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ความสะดวกสบายของการช�าระเงินด้วย 

บัตรเครดติในการช้อปป้ิงทางอนิเทอร์เนต การซือ้ของกนิของใช้ การช�าระเงนิ

ค่านิตยสารรายเดอืน ค่าเบีย้ประกนั การผ่อนส่งค่าซือ้สนิค้าอเิลกทรอนกิส์ และ

ค่าบริการ เช่น ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ความสะดวกสบายต่างๆ เหล่านี้ 

ท�าให้การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก แต่กอาจท�าให้เราเสพติด

ความสะดวกสบายได้

คร ล ิ
3

นักวิจัยชื่อ สเต านี แอซซาโรน ยืนยันถึงสาเหตุว ่าเหตุใด 

ซูเปอร์มาร์เกตในสหรั อเมริกาจึงเริ่มรับช�าระเงินในรูปของบัตรเครดิต  

งานวิจัยของเ อพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่คือเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า 

ซึง่หลงัจากนัน้ไม่นาน ทางซเูปอร์มาร์เกตค้นพบว่าการใช้บตัรเครดติส่งผลให้ 

ยอดขายเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายของลูกค้าแปรเปลี่ยนมาเป็นยอดขาย

ที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการรับช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตสามารถท�าให้ลูกค้า 

ซือ้ของได้โดยไม่ตัง้ใจ บตัรเครดติช่วยเพิม่ยอดขายกว่าสามเท่าของยอดขาย 

เงนิสดเ ลีย่ แม้ว่ายอดขายจากบัตรเครดติเมือ่คดิเป็นสดัส่วนจะน้อยกว่า  

ของยอดขายทั้งหมดกตาม

ในป  นักการตลาดขายตรงชื่อดัง แอล  แอล  บีน พบว่ายอด 

สั่งซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตมีมูลค่าเ ลี่ยสูงกว่ายอดสั่งซื้อสินค้าด้วยเงินสด

ถงึ  ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะลกูค้าทีม่บีตัรเครดติมรีะดบัรายได้สงูกว่าลกูค้าที่

ไม่มีบัตรเครดิต จึงสามารถใช้จ่ายได้มากกว่า แต่กมีความเป็นไปได้ว่าลูกค้า

ซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อใช้บัตรเครดิต
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มีสัญลักษณ์ของบัตรเครดิตอยู่ ลูกค้าจะให้เงินค่าทิปมากกว่าถาดที่ไม่มี

สัญลักษณ์ของบัตรเครดิต ดูเหมือนว่าคนที่ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตจะ 

ใจกว้างมากกว่า

คุณมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันน้ีหรือไม่ เม่ือช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต 

คณุใช้เวลาน้อยลงในการพจิารณาว่าคณุควรตดัสนิใจซือ้และยนิดทีีจ่ะใช้จ่าย

มากขึ้นหรือไม่

ประสบการณ์เก่ียวกับบัตรเครดิตของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว คุณพบเจอสถานการณ์ที่คล้ายกัน หรือมี 

พฤติกรรมที่คล้ายกันหรือไม่ คุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด

หากคุณมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับพฤติกรรมในงานวิจัย จงก�าจัด 

ความคิดที่ว่ามันเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ท่ีจะใช้จ่ายมากข้ึนในสภาพแวดล้อมที ่

การใช้บัตรเครดิตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

งานวิจัยสนับสนุนผลกระทบของบัตรเครดิตในสองประเดน คือ ลด

ความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้ใช้บัตร และกระตุ้นการใช้จ่าย โดย

ความสะดวกสบายทีบ่ตัรเครดติมอบให้แก่ผูถ้อืบตัรเป็นการกระตุน้การใช้จ่าย 

อย่างมีนัยส�าคัญ

การช�าระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตนั้นสะดวกและง่ายดาย 

คุณไม่จ�าเป็นต้องรื้อกระเปาสตางค์หรือกระเปาเสื้อเพื่อหาเงินทอน และไม่

จ�าเป็นต้องพกเงนิสดจ�านวนมากมาย คณุสามารถสะสมแต้มเพือ่แลกรางวลั

เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ความสะดวกสบายของการช�าระเงินด้วย 

บตัรเครดติในการช้อปป้ิงทางอนิเทอร์เนต การซือ้ของกนิของใช้ การช�าระเงนิ

ค่านติยสารรายเดอืน ค่าเบีย้ประกนั การผ่อนส่งค่าซือ้สนิค้าอเิลกทรอนกิส์ และ

ค่าบริการ เช่น ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ความสะดวกสบายต่างๆ เหล่านี้ 

ท�าให้การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก แต่กอาจท�าให้เราเสพติด

ความสะดวกสบายได้

คร ล ิ
3

นักวิ จัยชื่อ สเต านี แอซซาโรน ยืนยันถึงสาเหตุว ่าเหตุใด 

ซูเปอร์มาร์เกตในสหรั อเมริกาจึงเริ่มรับช�าระเงินในรูปของบัตรเครดิต  

งานวิจัยของเ อพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่คือเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า 

ซ่ึงหลงัจากนัน้ไม่นาน ทางซเูปอร์มาร์เกตค้นพบว่าการใช้บตัรเครดิตส่งผลให้ 

ยอดขายเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายของลูกค้าแปรเปลี่ยนมาเป็นยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการรับช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตสามารถท�าให้ลูกค้า 

ซือ้ของได้โดยไม่ตัง้ใจ บตัรเครดติช่วยเพิม่ยอดขายกว่าสามเท่าของยอดขาย 

เงนิสดเ ลีย่ แม้ว่ายอดขายจากบัตรเครดติเมือ่คดิเป็นสัดส่วนจะน้อยกว่า  

ของยอดขายทั้งหมดกตาม

ในป  นักการตลาดขายตรงชื่อดัง แอล  แอล  บีน พบว่ายอด 

สั่งซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตมีมูลค่าเ ล่ียสูงกว่ายอดสั่งซื้อสินค้าด้วยเงินสด

ถงึ  ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะลกูค้าทีม่บัีตรเครดิตมรีะดบัรายได้สงูกว่าลกูค้าที่

ไม่มีบัตรเครดิต จึงสามารถใช้จ่ายได้มากกว่า แต่กมีความเป็นไปได้ว่าลูกค้า

ซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อใช้บัตรเครดิต
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