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บทคัดยอ 
 

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ นักลงทุน ซ่ึงใช
ปจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหลักทรัพย และนักเก็งกําไร ท่ีเปนนัก
ลงทุนสวนใหญในตลาดท่ีตองการผลตอบแทนในรูปของสวนตางของราคา นักเก็งกําไรจะใช
เครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคเปนเครื่องมือในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพยนั้น ๆ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของ
สัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือทางเทคนิค กับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยใชสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือวิเคราะห
หลักทรัพยทางเทคนิค และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาเครื่องมือในการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีถูกตอง 
รวดเร็ว และแมนยํามากท่ีสุด โดยใชเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค 5 ชนิด คือ เครื่องมือ
เสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน 
(Moving Average Convergence Divergence : MACD) เครื่องมือเสนสโตเคสติกสแบบชา (Slow 
Stochastic) เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) และ เครื่องมือเสนสโตแคสติกส
แบบปรับปรุง (Modified Stochastic)  โดยไดทําการวิเคราะหรวมกับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2547  รวมระยะเวลา 2 ป 



 จ 

สําหรับหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย (Finance and Securities sector) จํานวน 17 
หลักทรัพยดวยกัน 

ผลการศึกษาพบวาเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือ
ทางเทคนิคท้ัง 5 เครื่องมือ กับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง เครื่องมือทางเทคนิคท่ีสามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยได คือ  
MACD  Fast Stochastic และ Modified Stochastic สวน RSI และ Slow Stochastic ไมสามารถ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพย
ได เพราะใหผลจากการคํานวณท่ีต่ํากวาการสุม 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยใชสัญญาณซ้ือ
ขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคพบวา Fast Stochastic ใหผลตอบแทนสูงเปน
อันดับแรก ตอมาคือ  Modified Stochastic  Slow Stochastic  MACD และ RSI ใหผลตอบแทนสูง
เปนอันดับตอมาตามลําดับ 

ผลการศึกษาเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหความถูกตองมากท่ีสุด คือ              
MACD  Fast Stochastic  Modified Stochastic  Slow Stochastic และ RSI ตามลําดับ สวนเครื่องมือ
วิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหความรวดเร็วมากท่ีสุด คือ Fast Stochastic  Slow Stochastic 
Modified Stochastic MACD และ RSI ตามลําดับ  
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    ABSTRACT 
 
 There are two types of investors in securities market namely investors who use basic 
economic factors to analyze the returns to securities; and speculators, the main participants in 
stock market, who want to profit from price differential.  Speculators normally use various 
analytical techniques to estimate the returns to investment in securities. This study aims to 
identify the best performing analytical technique in terms of correctness, speed, and accuracy by 
comparing the proportion of correct trading signals and the actual trading prices of five 
techniques including relative strength index, RSI, Moving Average Convergence/Divergence: 
MACD, Slow Stochastic, Fast Stochastic, and Modified Stochastic methods.  Analyses are 
performed on actual trading prices of 17 assets traded in the finance and securities sector in the 
Stock Exchange of Thailand during 2003-2004 for 2 years. 
 The findings suggest that MACD, Fast Stochastic, and Modified Stochastic are the 
techniques best applied to aid investment decision in the 17 assets under study while RSI, and 
Slow Stochastic are not proper tool because the estimates are lower than the random technique. 
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 Investment decision based on Fast Stochastic estimates is found to yield the highest 
returns.  The next effective trading signaling tools are Modified Stochastic, Slow Stochastic, 
MACD, and RSI respectively. 
 The best performer in terms of correctness is MACD, followed by Fast Stochastic, 
Modified Stochastic, Slow Stochastic, and RSI, respectively.  The technique providing the most 
speedy results is Fast Stochastic, followed by Slow Stochastic, Modified Stochastic, MACD, and 
RSI, respectively.   
  
 


