
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

บทที่ 3 
แนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1  หลักการและเหตุผล 
 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบไปดวยองคประกอบ 4 สวน คือ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯ หรือ โบรกเกอร, หลักทรัพยท่ีทําการขาย และผู
ลงทุน ตลาดหลักทรัพยจัดเปนตลาดรองท่ีสําคัญของตราสารทุน มีหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขาย
หลักทรัพยท่ีผานมาการซ้ือขายจากตลาดแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนตลาดแรกในการเสริม
สภาพคลองใหมีการซ้ือขายหลักทรัพยไดงายข้ึนธุรกิจท่ีจะเขามาทําการ ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได
นั้นจะตองมีการจดทะเบียนข้ึนเปนบริษัทมหาชนกอน จึงถือไดวาตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญเปน
องคกรท่ีชวยสงเสริมการลงทุนระยะยาว รวมท้ังเปนแหลงระดมเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
การนําไปลงทุนขยายธุรกิจหรือปรับโครงสรางทางการเงินใหเหมาะสม ทําใหตลาดหลักทรัพยมี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปนเคร่ืองมือสนับสนุนความเจริญหรือถดถอย
ของประเทศไดอยางดี โดยการทําการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ไดเลือกกลุมพลังงาน (Energy) มา
ทําการคนควาเพราะเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญ  
 

3.1.1 การวิเคราะหทางเทคนิค เกดิข้ึนจากแนวคิดหรือความเช่ืออยู  3 ประการคือ 
1) พฤติกรรมหุนท่ีแสดงออกนั้น ไดดูดซับเหตุการณทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนเอาไวแลวนั้น

หมายความวาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ยอมสงผลกระทบตออุปสงคและ 
อุปทาน ในหุนซ่ึงแนนอนยอมจะมีผลตอราคาหุน เนื่องจากราคาถูกกําหนดข้ึนจากอุปสงคและ
อุปทานของหุน เพราะฉะน้ันถาการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนเปนเชิงบวก ยอมเกิดอุปสงคมากกวา
อุปทาน กลาวคือจะมีแรงซ้ือมากกวาแรงขาย ซ่ึงจะสงผลทําใหราคาหุนมีการปรับตัวสูงข้ึน ในทาง
กลับกันหากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทางเชิงลบ  ยอมทําใหเกิดอุปทานมากกวาอุปสงคคือ 
มีแรงขายมากกวาแรงซ้ือ ยอมจะสงผลใหราคามีการปรับตัวลดลง 
             อยางไรก็ดีจากท่ีกลาวมาขางตนวาจะพบวาขอมูลท่ีสําคัญในการวิเคราะหทางดานเทคนิค คือ 
ราคาและปริมาณการซ้ือขาย ซ่ึงดูเหมือนวาการวิเคราะหทางเทคนิคจะใหความสนใจถึงผลกระทบมากกวา 
สาเหตุ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีตรงกันขามกับการวิเคราะหแบบปจจยัพื้นฐาน (fundamental analysis)  
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แตถาหากวาราคามีการปรับตัวลงจะเปนการเจาะลึกไปในสาเหตุท่ีเปนแรงผลักดันตออุปสงค และ
อุปทานท่ีเกิดข้ึนแตท้ังสองวิธีตางก็มุงเขาไปไขปญหาเร่ืองทิศทางของราคาหุนท่ีควรจะเปนเหมือน ๆ กนั 

2) ราคาเคล่ือนไหวไปตามกรอบแนวโนมเดิม จนกระทั่งแนวโนมเดมิหมดลงจริง ๆ กลาวคือ 
ราคาหุนจะเคล่ือนตัวไปเร่ือย ๆ ตามทิศทางท่ีเกิดจากการผลักดันของอุปสงคและอุปทานในคร้ังแรก 
แตเม่ือเวลาผานไปแรงผลักดันดังกลาวกจ็ะคอย ๆ ลดลง ซ่ึงจะดวยเหตุผลใดก็ตามการเคล่ือนตัวของ
ราคาหุนนั้นจะเร่ิมชาลงเร่ือย ๆ จนกระท่ังแรงหนนุนัน้หมดลง ราคาหุนกจ็ะปรับลงมาอยูในสภาพเดิม 
ซ่ึงสภาพการเคล่ือนไหวตัวของราคาหุนนบัต้ังแตเร่ิมตน จะถึงกอนท่ีราคาจะปรับตัวลงมาอยูทิศทาง
หรือแนวโนมขาข้ึน และหลังจากท่ีแนวโนมขาข้ึนหมดลงแลวจะเร่ิมเปล่ียนทิศทางมากเปนขาลงซ่ึง
ราคาหุนจะเร่ิมปรับตัวลดลง  

3) รูปแบบหรือพฤติกรรมของหุนท่ีเกดิข้ึนในอดีต สามารถที่จะนํามาใชไดในปจจุบันและ
อนาคตหรือท่ีนักวิเคราะหเรียกวา ประวัติศาสตรจะซํ้ารอยในตัวเอง ท้ังนี้เนื่องมาจากการวิเคราะห
ทางดานเทคนคิจะอิงอยูบนราคาและปริมาณการซ้ือขาย ซ่ึงเปนตัวสะทอนผลสุทธิของแหลงขอมูล 
(information set) และในหารคาดการณโดยอาศัยราคาและปริมาณการซ้ือขายเปนตัวบงช้ี ในทาง
จิตวิทยาจะบงบอกใหเห็นถึงความกลาหรือความกลัว ซ่ึงส่ิงท่ีกลาวมาแลวนั้นจะไมเคยเปล่ียนแปลง
ไมวายุคใดสมัยใด ดังนั้นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีสะทอนในเชิงจติวิทยาในชวงเวลาน้ัน ยังคง
สามารถท่ีจะนํามาใชไดในปจจุบัน รวมถึงการใหเง่ือนไขหรือความนาจะเปนสําหรับทิศทางการ
เคล่ือนไหวของหุนท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต 

จากท่ีกลาวมาขางตนจึงถือไดวาเปนแนวคิดหรือความเช่ือมูลฐานท่ีเปนจุดกําเนิดของการ
วิเคราะหทางเทคนิค ดังนั้นบางคร้ังเม่ือนักลงทุน ไดเขาไปในสวนของหลักการวเิคราะหแลว จงึพึง
ระลึกไวเสมอวา โดยตัวของกราฟเองนั้นไมไดเปนสาเหตุท่ีทําใหราคาหุนมีการปรับตัวข้ึนหรือลง
เพราะกราฟนัน้เปนเพยีงส่ิงท่ีพิมพบนกระดาษแผนหนึ่งเทานั้น แตดวยการวเิคราะหทางเทคนิคจะทํา
ใหนกัลงทุนมีเคร่ืองมือในการวิเคราะหซ่ึงจะเปนการดึงเอาส่ิงท่ีราคาหุนอยากจะบอกนัน้ออกมาวา 
ราคาหุนนั้นจะเคร่ืองไหวไปทิศทางใดและจะมีการเปล่ียนแนวโนมเม่ือใด 

 
ประโยชนในดานตาง ๆ ของการวิเคราะหทางดานเทคนิค 
1.  เพื่อใหทราบวาวิธีใดจากการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิคใหผลตอบแทนจากการลงทุน

แกผูลงทุนไดสูงท่ีสุด เม่ือมีการซ้ือ-ขายหลักทรัพยนั้น เพื่อเปนประโยชน และแนวทางใหนักลงทุน
และผูท่ีสนใจ ใหเปนเคร่ืองมือในการประกอบการตัดสินใจ กอนท่ีจะทําการลงทุนในหลักทรัพย
ประโยชนของการวิเคราะหทางเทคนิค  
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2.  มีความยดืหยุนในการใชสูง หมายความวา สามารถท่ีจะใชไดกับตลาดการเงินตาง 
ๆ ไมจํากัดเฉพาะตลาดหุนเทานั้น กลาวคือ สามารถใชไดกับท้ัง ตลาดเงินระหวางประเทศ, อัตรา
ดอกเบ้ีย, ทองคํา ฯลฯ เม่ือเทียบกับการวิเคราะหทางดานปจจยัพื้นฐาน ท่ีอาจจะไมงายนักท่ีจะนําวิธี
การศึกษาในตลาดหน่ึงไปใชกับอีกตลาดหนึ่งไดแบบสําเร็จรูปลงตัวนอกจากนี้ การวิเคราะหทาง
เทคนิค ยังสามารถปรับตัวเอง ใหใชไดในชวงระยะเวลาท่ีตางกัน 
           3. การยนขอบเขตและระยะเวลาในการศึกษาลง เม่ือมีขอจํากัดหรือคาเสียโอกาส
ทางดานเวลา เพราะจากท่ีกลาวมาในตอนตน จะเหน็ไดวา การวิเคราะหทางเทคนิคนั้น มุงเจาะเขาไป
ท่ีผลสุทธิของสาเหตุมากกวาท่ีจะลงไปเจาะลึกถึงตัวสาเหตุเองเม่ือเทียบกับการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
ท่ีตองใชระยะเวลาคอนขางมาก ในการลวงลึกถึงสาเหตุเหลานั้น ซ่ึงอาจจะไมทันการในบางโอกาส 
                        4.  การขยบัตัวข้ึนของราคาบางคร้ังเกิดข้ึนกอนท่ีนกัวเิคราะห ทางดานปจจยัพื้นฐาน
จะคนพบสาเหตุท่ีแทจริงเพราะตลาดหุนทุกวันนี้มีความเปนสากลขึ้น (International) แนนอนมันยอม
มีสาเหตุมากมายหลายประการท่ีสงผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคา ถึงแมวานกัวเิคราะห
ปจจัยพืน้ฐานจะเขาไปรับทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงของการขยับตัวของราคา แตราคาอาจจะถูกกระทบ
ดวยปจจยัอันอ่ืนตอเนื่องไปอีกแลวกไ็ด  

5.  การวิเคราะหทางเทคนคิ เปนการรนระยะเวลาในการวิเคราะหลง ทําใหเราสามารถ 
วิเคราะหตลาดได จํานวนมากกวา ในขณะท่ีนักวิเคราะหทางปจจยัพืน้ฐานอาจจะตองจํากัดตัวใหเปน
ผูเช่ียวชาญทางดานกลุมธุรกจิใดธุรกิจหนึ่งเนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาท่ีจํากัด ในขณะท่ีปริมาณ
ของขอมูลมีมาก ผลท่ีตามมาก็คือ การวิเคราะหทางเทคนิคสามารถชวยใหเราดกูารเคล่ือนไหวของ
ราคาในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน พรอมท้ังมองภาพไดโดยรวมอยางกวางไดงาย  
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    3.1.2   การประเมินราคาหุน 
 การประเมินมูลคาหุนเปนท้ังศาสตรและศิลปในแงของความเปนศาสตรแนว ความคิด
เกี่ยวกับการประเมินคาหุนต้ังแตอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีการเงินท่ีเกีย่วของกับมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสด และความเส่ียงในการลงทุน และทัศนคติตอปจจยัตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอตลาด
แตกตางกัน ความคิดเห็นของนักลงทุนทุกคนรวมกันข้ึนมากเปนตัวกําหนดภาวะตลาด  
 ในท่ีนี้เราจะมาทําความเขาใจเกี่ยวกบัปจจยัพื้นฐานท่ีมีผลตอการกําหนดราคาหุน ความเขาใจ
ดังกลาวชวยใหเราสามารถประเมินสถานการณไดดียิ่งข้ึน 
 1)  พีอีเรโช (P/E Ratio หรือ PER)  
 ทราบกันดวีา P/E คือ ราคาหารดวยกําไรตอหุน ส่ิงท่ี P/E บอกเรากคื็อวา ตลาดยนิดีท่ีจะ
จายเงินคาหุน จํานวนกี่บาทสําหรับทุก ๆ 1 บาทของกําไรตอหุนท่ีบริษทัทําได 
 2)  ความสามารถในการเจริญเติบโตของบริษัท 
 บริษัทท่ีมีแนวโนมท่ีจะเติบโตไดอีกมากในอนาคต ก็จะสามารถทํากําไรไดมากข้ึนในอนาคต 
ดังนั้นนกัลงทุนก็ยนิดีท่ีจะจายเงินซ้ือหุนบริษัทนั้นในราคาท่ีแพงข้ึน ซ่ึงแนวโนมและความสามารถ
ในการที่จะเติบโตไดนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ลักษณะของธุรกิจและผลิตภัณฑ หรือ สภาพ
การแขงขันของบริษัท 
 การเติบโตของบริษัท จะมีวฏัจักรในตัวของมันเอง ผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของตลาดไดมาก จะมีอนาคตท่ีด ี มียอดขายท่ีสูง อยางไรก็ด ี ถาไมมีพัฒนาการใหม เพิ่มข้ึน
แลว การเติบโตในระดับท่ีสูงมาก ก็จะคงอยูไดเพียงช่ัวระยะหนึ่งเทานั้นไมมีผลิตภัณฑใดท่ีสามารถ
เติบโตไดอยางม่ันคงโดยไมมีการพัฒนาเพิม่เติม ดังนั้นถาจะพยายามรักษาระดับความเจริญเติบโต ให
อยูไดอยางตอเนื่อง บริษัทควรจะมีการลงทุนและพัฒนา เพิ่มเติมจากเดิมท่ีเคยมีอยู 
 การพิจารณาถึงความสามารถ ในการเจริญเติบโตของบริษัทจึงควรตองดูถึงภาวะแนวโนม
ของตลาด และภาวการณแขงขัน ตลอดจนการลงทุน ไมวาจะเพื่อขยายกําลังการผลิต หรือการพฒันา
ผลิตภัณฑใหม หรือการขยายโครงการไปในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

3) ความเส่ียง 
การลงทุนในหุนมีความเส่ียง มากกวาเอาเงินไปฝากธนาคารหรือการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 

เนื่องจากการลงทุนในหุนหมายถึง การมีสวนในการเปนเจาของกิจการ ถากิจการเติบโตไดกําไรดีเราก็
จะไดผลตอบแทนจากกําไรที่ดี แตถากิจการไปไมรอดลมพับฐานไปเราก็ตองเสียเงินท่ีลงทุนไป  
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 ระดับความเส่ียงของหุนแตละตัวในตลาด แตกตางกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ 
 1. ฐานะทางการเงิน บริษทัท่ีมีหนี้สินสูง และมีสภาพคลองนอย จะมีความเส่ียงมากกวา 
บริษัทท่ีมีหนีสิ้นนอย และมีสภาพคลองสูง ท้ังนี้ไมไดหมายความวา บริษัทท่ีไมมีหนี้เลย จะดกีวา
บริษัทท่ีมีหนี้เสมอไป การมีหนี้ไมใชส่ิงท่ีเลวรายเสมอไปเพราะการลงทุนโดยใชหนี้บางสวนจะชวย
ใหผูถือหุนใชเงินลงทุนนอยลง โดยท่ีไดกําไรมากข้ึน ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 
 2. ลักษณะของกิจการ กิจการท่ีมีวัฏจักรจะมีความเส่ียงมากกวากิจการท่ีไมมีวัฏจักร ธุรกิจ
บางประเภทจะไดกําไรดีในชวงระยะเวลาหนึ่ง และซบเซาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ธุรกิจประเภทนี้มี
ความเส่ียงสูง เนื่องจากในชวงธุรกิจซบเซา บริษัทอาจจะอยูในฐานะท่ีมีความคลองตัวทางการเงินนอย 
 3. การกระจายธุรกิจ บริษทัท่ีมีการกระจายธุรกิจท่ีดจีะมีความเส่ียงนอย การกระจายธุรกิจ 
อาจจะเปนไปในลักษณะกระจายไปในธุรกิจท่ีเกีย่งของหรือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน หรือ กระจายไปยัง
ธุรกิจท่ีไมเกีย่งของกันก็ได การกระจายไปยังธุรกจิท่ีเกื้อกูลกันจะชวยลดความเส่ียงในดานการผลิต
หรือการตลาด และชวยทําใหมีประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน แตก็ยังคงมีความเส่ียงในแงธุรกิจ
โดยรวม 
 การผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถวัดไดจากความแปรปรวน (Variance) 
หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคาเหลานี้แสดง
ถึงความเส่ียงโดยรวมของหุนนั้น ๆ ซ่ึงในความเส่ียงท่ีวานี้จะประกอบดวย 3 สวนใหญคือ 

 ความเส่ียงของตลาดหุนโดยรวม  (Market Risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีทุก ๆ หุนจะเจอดวยกัน
ท้ังนั้น เพยีงแตใครจะเจอมากนอยเทานั้น กลาวคือ ถาตลาดหุนดหีุนสวนใหญก็จะดไีปดวย 
แตถาตลาดหุนไปไดไมคอยดี หุนสวนใหญก็จะแยไปดวย ความเสีย่งนี้เปนความเส่ียงท่ีไม
สามารถเล่ียงได 

 ความเส่ียงของอุตสาหกรรม (Industry Risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะใน
อุตสาหกรรมท่ีหุนตัวนั้นอยู เชน ในชวงภาวการณทองเท่ียงซบเซา ธุรกิจโรงแรมกทํ็ารายได
ไมดีเหมือน ๆ กัน ราคาหุนของโรงแรมก็จะตกตาม ๆ กัน ความเส่ียงชนิดนีส้ามารถ
หลีกเล่ียงได โดยการถือหุนของหลาย ๆ บริษัท ท่ีอยูในอุตสากรรมตาง ๆ กันเพราะถา
อุตสาหกรรมหน่ึงแย อุตสาหกรรมอ่ืนอาจจะทํากําไรไดด ี

 ความเส่ียงเฉพาะของตัวบริษทั (Company Specific Rick)  เปนความเส่ียงท่ีเกดิข้ึนเฉพาะกับ
หุนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเทานัน้ ความเส่ียงนี้สามารถกระจายไปไดถาเราถือหุนของหลาย ๆ 
บริษัท เพราะถาบริษัทหนึ่งแย อีกบริษัทหนึ่งก็อาจจะดีได 
ความเส่ียงเปนปจจัยท่ีสําคัญมากสําหรับการลงทุนใด ๆ สําหรับการลงทุนในหลักทรัพย

ความเส่ียงคือ โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ยิ่งอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
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ท่ีมีความไมแนนอนมากข้ึน การลงทุนนั้นยิ่งมีความเสี่ยงสูงข้ึน โดยปกติแลวผูลงทุนยอมตองการ
อัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพือ่ชดเชยความเสี่ยง ดังนัน้หากหักลงทุนไดทราบความเส่ียง และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีชัดเจนยอมเปนการสรางความเชื่อม่ัน และกอใหเกิดการลงทุนอยางมีคุณภาพ 
ดังนั้นการเสริมสรางความรูความเขาใจอยางถูกตองและการบริหารความเส่ียงใหแกนักลงทุน รวมถึง
การกระตุนใหนักลงทุนตระหนักถึงประโยชนของการลงทุนถือเปนกลยุทธหนึ่งท่ีชวยขยายฐานการ
ลงทุนและพัฒนาคุณภาพของนักลงทุน 

4)  เงินปนผล 
 อีกปจจยัหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน ไดแก เงินปนผล ผลกระทบของเงินปนผลที่มีตอ
ราคาหุนนั้น เปนไปได 2 ทาง ทางแรก คือถาบริษัทจากเงินปนผลมากก็ทําใหคนสนใจที่จะลงทุนใน
หุนนัน้มากข้ึน เนื่องจากใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่ดี เม่ือราคาหุนตกมาก ๆ ส่ิงหนึ่งท่ีนกัลงทุน
มองกันมากกคื็อ เงินปนผล เนื่องจากถาราคาหุนตกลงไปมาก ๆ โดยที่ธุรกิจของบริษัทยังดีอยูอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปนผล เม่ือเทียบกับเงินท่ีลงทุนไปในกิจการซ้ือหุนก็จะสูงข้ึน อัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผลเทียบกับเงินท่ีลงทุนไปในหุนเรียกวา Dividend yield ซ่ึงวัดไดจากเงินปนผลจายตอหุน
หารดวยราคาหุน 

5)  คุณภาพของสินทรัพย 
 เม่ือเราซ้ือหุนของบริษัท เราก็มีสวนเปนเจาของคนหน่ึงของบริษัท ตัวบริษัทก็มีสินทรัพย
จํานวนหน่ึง ซ่ึงมีมูลคาท่ีสามารถประเมินได บางบริษัทอาจจะมีสินทรัพยท่ีซ้ือไวในราคาถูกเม่ือ
หลายปกอน ในกรณีท่ีสินทรัพยของบริษทัหลังจากการประเมินใหมแลวจะสูงกวาท่ีแสดงอยูในบัญชี 
นักวเิคราะหบางทางนิยมการคํานวณหามูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท โดยการคํานวณมูลคาของ
สินทรัพยท่ีบริษัทม่ีอยูตามราคาตลาดแลวหกัออกดวยหนีสิ้นรวม ซ่ึงส่ิงท่ีไดก็เปนมูลคาสินทรัพย
สุทธิท่ีเปนของผูถือหุน 

6)  ความสามารถของผูบริหาร 
 สวนสําคัญท่ีกําหนดปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ไมวาจะเปนการเจริญเติบโตของบริษัท, 
ความเส่ียงของบริษัท, นโยบายเงินปนผล ฯลฯ ก็คือ ผูบริหารของบริษัท ผูบริหารมีหนาท่ีกําหนด
นโยบายตาง ๆ ของบริษัท ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ดังนั้น 
ส่ิงหนึ่งท่ีไมควรมองขามคือความสามารถและความเช่ือถือไดของผูบริหารของบริษัท
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             3.1.3   การวิเคราะหเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะหเศรษฐกจิเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอการวเิคราะหหลักทรัพยทางปจจยัพื้นฐาน
เนื่องจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจึงสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยเชน หลักทรัพย
บางกลุมมีระดบัราคาลดลง เม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวลงและจะมีระดบัราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟน
ตัวข้ึนพฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป นาจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยนั้น 
 -  การพิจารณาภาวะเศรษฐกจิมหาภาค และวัฎจักรธุรกิจ 
 -  การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดแก นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
 -  การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะหหลักทรัพย 
การลงทุนในหลักทรัพย เปนวิถีทางของการลงทุนโดยตรงกับความสําเร็จ ท่ีคาดวาจะเกดิข้ึนในระยะ
ยาวของธุรกิจหนึ่ง ๆ แขนงใดแขนงหนึ่ง หรือของระบบเศรษฐกจิโดยรวมอันจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการธุรกิจแขนงตาง ๆ รวมทั้งกิจการของรัฐท่ีจะสามารถขยายทุนและขอบขาย การ
ดําเนินงานไดอยางคลองตัวยิ่งข้ึน เปนโอกาสใหแกผูเงินออมท่ีจะไดเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและ
เพิ่มผลตอบแทนจากเงินออมของตนเองใหมากข้ึน 
 
3.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
               3.2.1  ทฤษฎีคล่ืนของอีเลียต (Elliott Wave Theory) 
 โดย นาย R.N. Elliott เปนผูคิดคนข้ึนมานัน้ จริง ๆ แลวเปนการศึกษาพฤติกรรมในการลงทุน
ของมวลชนโดยอิงหลักการของคณิตศาสตรตลอดจนแผนภาพราคาเขามาประยุกตใชในการศึกษา 
แตทฤษฎีนี้ไมนิยมท่ีจะใชหลักการของเขา ในการประยุกตกับหุนรายตัว ดวยเหตุท่ีหุนรายตัวนั้น 
อาจจะไมสามารถสะทอนพฤติกรรมท่ีควรจะเปน หรืออีกนัยหนึง่คือ การบิดเบือนรูปแบบเกิดข้ึนไดงาย 
 ในทักษะของ Elliott เขามีความเหน็วา การกระทํา (action) จะตองมีปฏิกิริยาตอบสนอง
กลับมา (reaction) ดังนั้น การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจากแรกผลักดัน จะถูกโตกลับในทิศทางตรงกันขาม 
หรือเกิดการปรับตัวตามมา ซ่ึงแนวคิดนี้เองจึงเปนจดุกําเนิดรูปแบบระลอกคล่ืน โดยแบบระลอกคลื่น
ท่ี Elliott วางไวนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของเลขฟโบนาช่ี  (สุรชัย  ไชยรังสินันท, 2551) 
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1)  พฤติกรรมและความหมายของแตละคล่ืน 
พฤติกรรมของผูลงทุนในตลาดหุน ณ ขณะเวลาท่ีเกดิคล่ืนลูกตาง ๆ ท้ัง 8 ลูก ซ่ึงจะแตกตาง

กันออกไป การศึกษาอารมณหรือพฤติกรรมดังกลาว ยอมเปนการชวยในการคาดคะเนถึงอารมณ 
หรือพฤติกรรมของมวลชนท่ีจะเกิดข้ึนในชวงถัดไป 
รูปท่ี 1 ลูกคล่ืนของพฤติกรรมของผูลงทุน 

 
ท่ีมา :  http://inv3.asiaplus.co.th 
 

คล่ืนลูกท่ี 1 อาจจะกลาวไดวา เปนคล่ืนปรับตัวข้ึน (rebound) จากที่กอนหนานั้น เจอคล่ืน
ปรับตัวถลมเอา จิตใจของผูลงทุนในชวงเวลานี้ ยังคงกลา ๆ กลัว ๆ อยู หรือยังไมแนใจในทิศทางของ
ตลาดอยางแนชัด การขยับตัวข้ึนจึงเทากับเปนการปูพื้นฐานทางจิตใจของนักลงทุนใหม หลังจากผาน
สถานการณท่ีโหดรายมาแลว 

คล่ืนลูกท่ี 2 เปนคล่ืนปรับตัวลงจากคล่ืนลูกท่ี 1 ตามหลักการของปฏิกิริยาท่ีไดเคยกลาว
มาแลวขางตน ซ่ึงบางคร้ัง ก็เลนงานจนนกัลงทุนเกือบจะขาดความเช่ือม่ันเอาเลยทีเดียว เพราะความ
ออนไหวของจิตใจ ประกอบกับความรูสึกท่ีวา ราคาหุนไดข้ึนขยับตัวข้ึนมานัน้ จากลูกท่ี 1 เปนแค
การปรับตัวข้ึนช่ัวคราว อยางไรก็ดี ถาหากสังเกตปริมาณหุนจะพบวามีปริมาณนอยกวาคล่ืนลูกท่ี 1  

คล่ืนลูกท่ี 3 เปนชวงเวลาท่ีแนวโนมสําคัญ ๆ เร่ิมท่ีจะปรากฏ หรือไดปจจัยพืน้ฐานเขามาชวย
กระตุน จึงเทากับเปนการเตมิหรือเพิ่มความเช่ือม่ันใหกบันักลงทุน ลักษณะการเคล่ือนไหวของราคา
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หุนโดยรวม จึงมีการปรับตัวข้ึน และเปนไปอยางม่ันคง ปริมาณหุน ตลอดจนการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนได
อยางเหน็ไดชัด และดวยเหตุผลท่ีความเช่ือม่ันในตลาดมีคอนขางสูง จึงอาจจะทําใหคล่ืนลูกนี้ อาจมี
การขยายตัวหรือตอตัวซอน ๆ กันออกไปไดอีก การเขาใจในรูปลักษณคล่ืนท่ี 3 นี้จัดไดวามีประโยชน
เพราะจะทําใหนักลงทุนทราบวา ขณะนี้กาํลังอยูในชวงใด และเปนการตรวจสอบการนับคล่ืนต้ังแต
ตนวานกัถูกหรือไม 

คล่ืนลูกท่ี 4 เปนคล่ืนปรักตัวลงจากลูกท่ี 3 อยางไรก็ตาม ความสลับซับซอนดูจะมีมากกวา
คล่ืนลูกท่ี 2 และในแงความลึกในการปรับตัวลง ข้ึนอยูกบัแรงผลักดนัของคล่ืนลูกท่ี 3 ท่ีเกดิกอนหนานี ้
ลักษณะการปรับตัวลงของคล่ืนลูกท่ี 4 นี้ นับเปนการช้ีทางออมถึงระลอกคล่ืนลูกท่ี 5 ท่ีจะตามมา วา
จะม่ันคงมากนอยเพยีงใด อยางไรก็ตามหากสังเกตปริมาณหุนจะพบวาคล่ืนลูกนี้จะมีนอยกวาปริมาณ
หุนในคล่ืนลูกท่ี 3 แตหากเปรียบเทียบกบัลูกท่ี 2 และจะพบวาหุนในปริมาณคล่ืนลูกท่ี 4 ยังคงมี
มากกวา 

คล่ืนลูกท่ี 5 เปนคล่ืนลูกสุดทายกอนท่ีจะปรับตัวลงส่ิงท่ีซอนอยูในคล่ืนลูกท่ี 5 คือ ราคาหุน
แตละตัวเกินกวาท่ีปจจยัพื้นฐานเขารองรับการเก็งกําไรเปนไปในสัดสวนท่ีสูงเกนิกวาท่ีจะยอมรับการ
ชิงทํากําไรจะทําใหเกิดการปรับตัวลดลงของราคาหุนไดอยางไมยากนกัซ่ึงกอใหเกิดคล่ืน a ในระยะตอมา 

คล่ืน a เปนระลอกคล่ืนท่ีการปรับตัวลง ซ่ึงเปนระลอกแรกใน bear market อยางไรก็ตาม 
ดวยความเช่ือม่ันและยังเมามันอยู ทําใหนักลงทุนสวนใหญยังคงมีความเช่ือวา การปรับตัวลงนี้ เปน
เพียงแคการปรับตัวเพื่อสรางฐานสําหรับการคล่ืนตัวข้ึนคร้ังใหม จึงยังคงทําใหมีแรงซ้ือเจามาใน
ตลาดอยูบาง แตสวนใหญหารูไมวาตลาดเร่ิมอยูในอุงมือหมีเขาแลว 

คล่ืน b ซ่ึงเปนคล่ืนท่ีดีดตัวข้ึนจากคล่ืน a ซ่ึงนักลงทุนบางคนท่ีเขาใจถึงรูปแบบของคล่ืนท่ี
ข้ึนมาเพื่อใหขายของ และออกไปน่ังดูอยูขางนอกตลาด นอกจากนี้ คล่ืน b ยังเปนหนทางท่ีใชแกเกม 
สําหรับผูท่ีพลาดทาโดนหลอกในคล่ืน a ใหฉากตัวออกไดแลว อยางไรก็ตาม รายการท่ีตกลงซ้ือขายกัน 
ในเม่ือขางหนึง่เปนผูขาย อีกขางหนึ่งยอมจะมีผูซ้ือ (หากเลนไปตามอารมณ) ก็อาจจะเจอกับสภาพท่ี
เรียกวา ติดหุน อันเกิดจากการปรับตัวลงของคล่ืนถัดมา 

คล่ืน c เปนคล่ืนท่ีปรับตัวลงอยางเหน็ไดชัด เม่ือความเช่ือม่ันของนักลงทุนในตลาดหมดลง 
ยอมเปนการทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน (excess supply) ข้ึนอยางงายดาย ราคาหุนสวนใหญจึงมีการ
ปรับตัวลง ซ่ึงบางคร้ังก็เปนไปอยางรวดเร็วถึงข้ันต่ืนตระหนก 
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3.2.2  ทฤษฎีดาว (Dow’s Theory) 
 พื้นฐานของทฤษฎีดาวน้ัน ไดมากจากการเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวราคาหุนกบัการข้ึนลง
ของกระแสนีใ้นทะเล กลาวคือกระแสน้ําในทะเลประกอบดวยโครงสราง 3 สวนคือ กระแสน้ํา (tide) 
ลูกคล่ืน (wave) และฟองคล่ืน (ripple) ในการดูวากระแสในทะเลกําลังข้ึนหรือลงนั้นจะตองวิเคราะห
พฤติกรรมของลูกคล่ืน ในกรณีท่ีลูกคล่ืนลูกตอมาข้ึนมาสูงกวาลูกคล่ืนกอนหนานี้ก็เปนลักษณะ
วากระแสน้ําในทะเลกําลังข้ึน ในทางตรงกันขามถาลูกคล่ืนลูกตอมาอยูตํ่ากวาลูกคล่ืนลูกกอนหนานี้ก็
แสดงวากระแสน้ําทะเลกําลงลดลง สวนฟองคล่ืนเปนสวนประกอบในลูกคล่ืนมิไดบงบอกกระแสน้ํา
ข้ึนกระแสน้ําลงโดยตรงดังเชนลูกคล่ืน (สุรชัย  ไชยรังสินันท,  2551) 
 แนวโนมราคาหุนก็มีลักษณะเชนเดียวกับกระแสน้ําและคล่ืนในทะเล คือประกอบดวยการ
เปล่ียนแปลงสามสวนคือแนวโนมใหญ (Primary trend) ซ่ึงเปนแนวโนมหุนระยะยาว แนวโนมรอง 
(secondary movement) ซ่ึงถือเปนแนวโนมระยะกลาง และการเคล่ือนไหวรายวนั (daily fluctuation)  

ในการวิเคราะหแนวโนมใหญ หรือทิศทางของราคาหุนนั้น พฤตกิรรมของแนวโนมรองจะ
เปนตัวกําหนด กลาวคือ ถาระดับการข้ึนของหุนในแนวโนมรองคร้ังตอมายังสูงกวาคร้ังกอน และ
เวลาปรับตัวลดลงระดับท่ีลดลงยังอยูเหนอืระดับท่ีลดลงกอนหนานี้ แสดงวาแนวโนมใหญหรือระยะ
ยาวของหุนยังข้ึนอยู ในกรณีท่ีแนวโนมรองของหุนในชวงตอมามีระดับตํ่ากวาในชวงแรกแสดงวา
แนวโนมใหญของหุนกําลังลดลง สวนแนวโนมยอยซ่ึงแมจะไมมีสวนในการบอกทิศทางของแนวโนม
ใหญของหุน แตก็เปนองคประกอบท่ีกอใหเกิดแนวโนมรอง สาระสําคัญของทฤษฎีดาวดังนี ้

1)  ดัชนีราคาหุนเปนผลสะทอนของขาวสารขอมูลตาง ๆ ในตลาด 
2) แนวโนมราคาหุนมีอยูสามลักษณะ คือ แนวโนมใหญ (primary or major trend) 

แนวโนม (secondary หรือ intermediate movement) และการเคล่ือนไหวรายวนั (daily 
fluctuation) แนวโนมใหญเปนแนวโนมระยะยาว โดยปกติจะกินเวลาประมาณต้ังแต
หนึ่งปจนถึงหลายๆ ป แนวโนมใหญอาจมีลักษณะข้ึน (primary upturned หรือ bull 
market) หรือแนวโนมใหญมีลักษณะลง (primary downtrend หรือ bear market) การลง
ความเหน็วาแนวโนมใหญของตลาดหุนมีลักษณะข้ึนหรือลักษณะลง  
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หากพจิารณาพฤติกรรมการลงทุนในแนวโนมสําคัญหนึง่  ๆเชน แนวโนมขาข้ึน จะมีอยู 3 จังหวะ 
ดังนี ้

จังหวะแรก เปนจังหวะท่ีนกัลงทุนท่ีเล็งเห็นการณไกล เขามาชอนซ้ือหุน เพราะเห็นวา ขาว
คราวเปนเชิงลบไดถูกดูดซับไปหมดแลวในตลาด และมีโอกาสที่ขาวสารเชิงบวกจะคอย ๆ ปรากฏ
ออกมา ซ่ึงจังหวะนี้เรียกวา ชวงเก็บของ(accumulation phase) 

จังหวะท่ีสอง เปนจงัหวะท่ีผูลงทุน ท่ีเนนการลงทุนตามแนวโนมตลาด เขามามีสวนรวมมาก
ข้ึนในตลาดโดยมีแรงหนุนจากขอมูลขาวสารทางธุรกิจเชิงบวก ท่ีปรากฏชัดมากข้ึน สงผลใหราคา
โดยรวมมีการปรับตัวสูงข้ึน 

จังหวะท่ีสาม เปนจังหวะท่ีมีผูเลนอยูในตลาดมากยิ่งข้ึน ขาวสารเชิงบวกจะหล่ังไหลกันออกมา
มากมายการเกง็กําไรมีมากข้ึน ซ่ึงสภาพท่ีเกิดข้ึนนี้ ถือไดวาเปนการบอกใหนักลงทุนท่ีเคยเล็งการณ
ไกลจากในจังหวะแรก ควรเร่ิมทยอยทํากําไรออกไป กอนท่ีจะมีแรงเทขายปรากฏออกมา ซ่ึงจังหวะนี้
เรียกวาชวงระบายของ (distribution phase) 

    นัยสําคัญของแนวโนม ควรท่ีจะยืนยันซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ในยคุของ Dow  นั้นมีคาเฉล่ียท่ี
ใหเปนตัววัดหรือดูภาพรวมอยู  2 คา คือ Industrial average และ Rail average ซ่ึงเขาเห็นวา สัญญาณ
การปรับตัวสูข้ึนหรือการปรับตัวลดลงของตลาด จะไมมีนัยสําคัญ หาก Industrial และ Rail averages 
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงจุดนีเ้องเปนจุดแตกตางระหวาง Dow Theory และ Elliott Wave 
Theory เพราะ Elliott wave ไมมีการพูดถึงการยืนยันทิศทางดวยคาเฉล่ียอีกคาหนึ่ง 

ปริมาณการซ้ือขาย เปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการยืนยันแนวโนม ตัวอยางเชน หากแนวโนมของ
ราคาเปนขาข้ึน (Uptrend) ปริมาณการซ้ือขายควรจะเพ่ิมข้ึนตาม ขณะท่ีราคาขยบัตัวข้ึน และปริมาณ
การซ้ือขาย ควรจะนอยลง หากราคามีการปรับตัวลง สภาพท่ีเกดิข้ึนเชนนี้ จงึถือวาแนวโนมของราคา
ยังคงเปนขาข้ึนอยู 

ในทางกลับกนั หากแนวโนมของราคาเปนขาลง (Downtrend) ปริมาณการซ้ือขายควรจะ
เพิ่มข้ึน ตอนที่ราคามีการปรับตัวลง และปริมาณการซ้ือขายควรจะนอยลง ขณะท่ีราคามีการดีดตัวข้ึน 
สภาพท่ีเกดิข้ึนเชนนี้ จึงถือวา แนวโนมของราคายังคงเปนขาลงอยูอยางไรก็ตาม ปริมาณการซ้ือขาย 
เปนเพยีงแคปจจัยท่ีใชประกอบการพิจารณา แตส่ิงท่ีจะใชเปนตัวใหสัญญาณยงัคงอิงอยูกับราคา 
(โดยเฉพาะราคาปด) 

แนวโนมจะยังคงถูกเช่ือวามีอยู จวบจนกระท่ังมีสัญญาณการเปล่ียนแนวโนมเกิดข้ึน หลักการ
นี้เปนหลักพื้นฐานอีกประการของการวิเคราะหทางเทคนคิ ท่ียังคงใชกันอยูทุกวนันี้ ซ่ึงนําไปสู
การศึกษาเร่ืองแนวรับแนวตาน รูปแบบของราคา ตลอดจนเคร่ืองมือในการวิเคราะหอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ในการบอกถึงโอกาสในการเปล่ียนแนวโนม 
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3.2.3  ทฤษฏีแกนน (Gann’s Theory) 
หากจําแนกความคิดหลักของ Gann ตลอดจนถึงการประยุกตใชแนวคิดในเชิงปฏิบัติ 

สามารถแยกออกไดเปน 3 แนวทางเบ้ืองตน  
1)  Cardinal Square คือ กระบวนการในการไดมาซ่ึงแนวรับแนวตนในอนาคต โดยอาศัย

ราคาตํ่าสุดในอดีตเปนศูนยกลางในการนบั และใชหลักการนับแบบทวนเข็มนาฬกิา 
รูปท่ี 2   กระบวนการแนวรับแนวตานแบบทวนเข็มนาฬกิา 

 
ท่ีมา :  http://inv3.asiaplus.co.th 
 

              จากรูป จุดศูนยกลางของการกระจายตัวเลขจะอยูท่ี 808 การกระจายตัวของมันเกิดข้ึน จากจุด 
808 จะเร่ิมกระจายตัวออกไปทางขวามือกอน ซ่ึงในท่ีนีส้มมติใหมี spread ทีละ 1 จุด ดังนัน้ ชองทาง
ขวามือของ 808 จุด ยอมเทากับ 809 จุด หลังจากท่ีเราได  809 แลว เราจะเร่ิมทําการนับเพิ่มข้ึนใน
ลักษณะของการทวนเข็มนาฬกิา ดังนั้น จะได 810, 811, 812,813 …. จนถึงจุดท่ี 816 ซ่ึงหลังจาก 816 แลว 
เราก็ขยับชองมาทางขวามืออีกหนึ่งชองเพือ่ใสคา 817 และก็เร่ิมนบัเพิ่มในลักษณะของการทวนเข็ม
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นาฬิกา และทําตอเนื่องเชนนี้ไปเร่ือย ๆ และคาท่ีปรากฏในตารางบางตําแหนง จะทําหนาท่ีเปนแนว
รับแนวตานในอนาคต โดยตําแหนงท่ีเหน็วามีนยัสําคัญ จะอยูในแนวต้ังและแนวนอน รวมถึงเสน
ทแยงมุมท่ีออกจากจดุศูนยกลาง ซ่ึงถาลองมาเปรียบเทียบกับจดุปรับตัวและดดีตัวของ set ใน bar chart 
จะเห็นไดวาระดับท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการเคล่ือนไหวของ set ทุก ๆ ตัวอักษร จาก A – N จะ
เปนตัวเลขท่ีปรากฏอยู ในแนวต้ังและแนวนอน รวมถึงเสนทแยงมุมท่ีออกจากจดุศูนยกลาง 

2) เวลาแหงการเปลี่ยนแปลง  จะเปนการหาเวลาท่ีราคาเร่ิมเปล่ียนทิศทางในการเคล่ือนท่ี 
โดยใชวิธีการ square กันของราคาและเวลา  

2.1  เวลา (TIME) สองตัวแปรท่ีมีความสําคัญในทฤษฏีนี้ คือ เวลา และ ราคา แต Gann 
เห็นวาเวลา เปนตัวแปรท่ีมีนยัสําคัญมากท่ีสุดเพระจะเปนตัวกําหนดชวงระยะเลา ท่ีจะใหราคาเคล่ือน
ตัวไปในทิศทางเดิมกอนท่ีจะมีการเปล่ียนแนวโนมเกดิข้ึน กลาวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีตัวแปรทางดาน
เวลา ไดช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแนวโนมแลว ราคามักจะมีการเคล่ือนไหวในชวงแคบ ๆ และไมนาน
นัก ราคาจะเกดิการปรับตัวไปในทิศทางท่ีตรงกันขามกบัแนวโนมเดมิ ดังนั้น ตัวแปรทางดานเวลานี ้
จึงเปนการตอบคําถามวา เม่ือไรที่ราคาจะมีการเปล่ียนแปลงแนวโนมนอกจากนี้ Gann ยังพบอีกวา 
การเกิดยอด (tops) หรือกนบ้ึง (bottoms) ท่ีสําคัญ ๆ มักจะเกดิข้ึนในชวงทุก ๆ 49 ถึง 52 วัน  

2.2  ราคา (PRICE) สําหรับตัวแปรถัดมา คือ ราคา ซ่ึงมีความสําคัญ คือ เปนการบอกวา 
ระดับราคาตรงไหนท่ีจะเกิดการดีดหรือวกตัวลง ซ่ึงในทฤษฎีของ Gann จะเกีย่วพันกับเร่ืองของ 
Percentage Retracements โดยท่ี  Gann ไดแบงชวงราคา ซ่ึงวัดจากฐานถึงยอดออกเปน 8 สวน เร่ิม
ต้ังแตระดับ 1/8, 2/8 ….ไปจนถึงระดับ 8/8 อีกท้ังยงัไดนาํ speed line ณ ระดับ 1/3 และ 2/3 เขามาเปน
ตัวเสริมในการพิจารณาเพิ่มดวย และระดับราคาเหลานี้ยอมจะทําหนาท่ีในการเปนแนวรับและแนว
ตานไปโดยปริยายในความเหน็  Gann มองวา ปฏิกิริยา (reaction) ของราคา มักจะเกิดท่ีระดับ 50% 
ซ่ึงตัวเขาเรียกวาเปน จดุสมดุล (Balancing point) แตกอนท่ีจะแสดงใหเห็นถึงนยัสําคัญในการใช
ระดับ 50% retracement ของ Gann ขอยอนกลับมาท่ีหวัขอ เวลาแหงการเปล่ียนแปลงทิศทางกอน ซ่ึง
ภายใตหลักการ square กันระหวางราคาและเวลาน้ัน Gann จะมองหาจุดยอดท่ีมีนัยสําคัญ แลวทําการ
แปลงราคาหุน ใหอยูในรูปของหนวยเวลาแลวทําการคาดการณไปในอนาคต ซ่ึงเม่ือราคาหุนเคล่ือน
ตัวมาถึงเวลาท่ีคํานวณได หมายถึง มีความเปนไปไดท่ีราคาหุน จะเปล่ียนแปลงทิศทางในการ
เคล่ือนไหว 
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3) Geometric angles  
Gann กับ Geometric angles เนื่องจากการพิจารณาของ Gann ไดเกีย่วพันกับ 2 ตัวแปรท่ีได

กลาวขางตน คือ ราคา (p) และเวลา (t) ดังนั้นเมือ Gann จะลากเสนตรงเพ่ือใชในการวิเคราะหของเขา 
เขาจะพิจารณามุมของเสนตรง ตามความสัมพันธระหวางราคาและเวลา ซ่ึงบรรดามุมท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ัง 2 นี้มีช่ือเรียกวา Gann angles และเม่ือพิจารณาจากกราฟท่ัว ๆ ไป 
แกนตั้งนั้นเปนแกนของราคา ในขณะท่ีแกนนอนนั้นเปนเวลา ดงันั้นมุมของ Gann จึงเทากับ P*T 
หรือ T*P ก็ได ซ่ึงแตกตางจาก Geometric angles ท่ีมีหนวยเปนองศา  

นอกจากจะใหตําแหนงของเวลา และระดบัราคาแลว เสนตรงท่ีมีมุมตาม Gann angles ยังทํา
หนาท่ีเปนแนวรับแนวตานไดดวย เชน ราคายังตัวข้ึนจากจุดตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญ โดยเคล่ือนตัวอยู
เหนือเสน 1*1 นี้ เปนแนวหนุนไปตราบเทาท่ีราคายังไมหลุดเสน 1*1 ลงมา ในทางกลับกนั หากราคา
หลุดเสน 1*1 ลงมา เสนนี้กจ็ะกลายเปนแนวตานไปโดยปริยาย โดยมีเสนท่ีทํามุม 26.5 องศา เปนแนว
หนุนใหมทดแทนกอนท่ีจะถึงปรากการสุดทายจากเสนตรงทํามุม 14 องศา ซ่ึงวากันวาถาหลุดเสน 14 
องศาลงมาก็เปนการเปล่ียนแปลงแนวโนมเปนขาลงแลว (สุรชัย  ไชยรังสินันท,  2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


