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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง

เทคนิควา่เคร่ืองมือใดท่ีน ามาวเิคราะห์กบัหุน้ในกลุ่มพาณิชย ์(Commerce) ทั้ง 6 ตวั ไดแ้ก่ BIGC, BJC, 

CPALL, HMPRO, MAKRO และ ROBINS ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ใหผ้ลตอบแทน

สูงสุดของหุ้นในแต่ละตวั ในรูปแบบของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปส่วนต่างของราคา (Capital 

gain) โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ SMA, EMA, MACD, RSI และ Stochastic ใน

สามช่วงเวลาคือ ตั้งแต่ วนัท่ี 2 มกราคม 2556 – 30 ธนัวาคม 2556, วนัท่ี 2 มกราคม 2557 - 30 ธนัวาคม

2557 และวนัท่ี 5 มกราคม 2558 - 30 กนัยายน 2558 

จากผลการศึกษา พบวา่ เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากท่ีสุด คือ สโตแคสติกส์

(Stochastic9) จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์HMPRO และเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนจาก

การลงทุนนอ้ยท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย (SMA75) และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (EMA200) จาก

การลงทุนในหลกัทรัพย ์BJC และ ROBINS ส่วนบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

(HMPRO) เป็นบริษัทท่ีผู ้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนมากท่ีสุด และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

(ROBINS) เป็นบริษทัท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนน้อยท่ีสุด หากลงทุนทั้งสามช่วงระยะเวลา โดย

ใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนั เคร่ืองมือท่ีส่งสัญญาณซ้ือขายมากคร้ังท่ีสุดคือ สโตแคสติกส์ (Stochastic9) 

ซ่ึงส่งสัญญาณทั้งหมด 64 คร้ัง ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์BIGC และเคร่ืองมือท่ีส่งสัญญาณซ้ือขายนอ้ย

คร้ังท่ีสุดคือ เคร่ืองมือดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (RSI) ซ่ึงส่งสัญญาณเพียง 2 คร้ัง ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์
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BJC, CPALL, MAKRO ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย (SMA75) และค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (EMA200, 200) 

ซ่ึงส่งสัญญาณเพียง 2 คร้ังเช่นเดียวกนั ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ROBINS ซ่ึงอาจพอสรุปไดว้า่ จ  านวน

การส่งสัญญาณซ้ือขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
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ABSTRACT 

This research aims to compare the predictions of the technical analysis tools used to analyze 

commercial stocks, including BIGC, BJC, CPALL, HMPRO, MAKRO, and ROBINS, in the Stock 

Exchange of Thailand. The highest of return in the form of return on investment in capital gain by 

using different analytical tools include Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average 

(EMA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), and 

Stochastic. Those analytical tools were used in three periods: 2nd January 2013 through 30th 

December 2013, 2nd January 2014 through 30th December 2014, and 5th January 2015 through 30th 

September 2015. 

The study found that the technical tools that provided the maximum return on investment is 

Stochastic9 from investment in the stock of HMPRO, and technical tools that provided a return on a 

minimal investment are Simple Moving Average (SMA75) and Exponential Moving Average 

(EMA200) in BJC and ROBINS.  If investing during all three periods by using different tools, Home 

Product Center Public Company Limited (HMPRO) is a company that investors will receive the 

maximum return on investment and Robinson Department Store (ROBINS) is a company that 

investors will receive a return on minimal investment.  The tool which signaled to buy or sell of the
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maximum is Stochastic9, which signaled a total of 64 times in trading to Big C Supercenter Public 

Company Limited (BIGC). The tool that sent the buy or sell signal of the minimum is Relative Strength 

Index (RSI), which signaled only two times in trading to Berli Jucker Public Company (BJC), CP ALL 

Public Company Limited (CPALL), and Siam Makro Public Company Limited (MAKRO). Simple 

Moving Average (SMA75) and Exponential Moving Average (EMA200, 200) signaled a second time 

as well to trading in Robinson Department Store Public Company Limited (ROBINS). In conclusion, 

the number of trading signals are unrelated to the yield. 


