
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคญัของปญหา 

ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพปริมาณเงินออมตองมีคาเทากับปริมาณการลงทุน (Saving 
= Investment) โดยการลงทุนนั้นประกอบไปดวยการลงทุนในตลาดเงิน และการลงทุนในตลาดทุน 
ซ่ึงตลาดเงิน (Money market) หมายถึง แหลงการเงินกู เงินทุนในระยะส้ัน ซ่ึงปกติมีอายุไมเกิน 1 ป 
และยังทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีมีสภาพคลองสูง แตมีความเส่ียงต่ํา 
และมีอายุการไถถอนระยะส้ัน เชน พันธบัตรระยะส้ัน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เปน ตน สวน 

ตลาดทุน (Capital market) เปนแหลงกลางในการระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุนระยะยาว 
โดยการออกพันธบัตร หุนกู หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธ์ิ ตลาดทุนมักระดมเงินออม เพ่ือใหกิจการ
ไดใชเปนเงินลงทุนถาวร หรือกูยืมไปประกอบกิจการ ตลาดทุนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) ตลาดแรก หรือตลาดหลักทรัพยออกใหม (Primary market or New Issued market) เปน
แหลงกลางท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไป เม่ือธุรกิจตองการขยายทุน
เพ่ิม ซ่ึงนับวาเปนการระดมเงินออมจากประชาชนเพ่ือนําไปใชในธุรกิจท่ีแทจริง การเสนอขาย
หลักทรัพยอาจกระทําโดยบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้นโดยตรง หรืออาจจะผานสถาบันการเงินท่ีทํา
หนาท่ีประกันการขาย (Underwriter) ก็ได หรืออาจจะเปนการทําของธุรกิจจัดการลงทุนก็ได ซ่ึง
ราคาท่ีเสนอขายอาจสูงกวามูลคาท่ีตราไวก็ได หากมีการกําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ แต
กฎหมายไมอนุญาตใหออกหลักทรัพยในราคาต่ํากวามูลคาท่ีตราไว 
 2) ตลาดรอง (Secondary market or Trading market) เปนแหลงท่ีมีการติดตอซ้ือขาย
หลักทรัพย ซ่ึงเคยผานการซ้ือขายในตลาดแรกมาแลว ตลาดรองนี้ไมมีผลโดยตรงตอการระดมเงิน
ออมจากประชาชนแตจะเปนตลาดท่ีสนับสนุนตลาดแรก และใหความม่ันใจแกผูซ้ือในตลาดแรกวา
เขาจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นไดเม่ือตองการเงินสด ซ่ึงเปนวิธีการทางออมท่ีจะชวยใหการระดม
ทุนกระทําไดงายขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยขึ้น เพ่ือใหตลาด
หลักทรัพยเปนเครื่องมือท่ีด ีและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุน
ในตลาดทุนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยคือ ผู
ลงทุน เนื่องจากเปนผูสรางอุปสงค และอุปทานในตลาด และการตัดสินใจซ้ือและขายของผูลงทุน
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหราคาหลักทรัพยในตลาดขยับตัวขึ้นลง ดังนั้นจึงสามารถแบงลักษณะของ
ผูลงทุนตามวัตถุประสงคในการลงทุนเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
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 1) นักลงทุน (Investors) เปนผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปน
ผล ดังนั้นการพิจารณาเลือกหลักทรัพยจะขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐานและคุณภาพของหลักทรัพยท่ี
ลงทุน โดยนักลงทุนประเภทนี้จะอาศัยการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental analysis) เปน
สําคัญ 
 2) นักเก็งกําไร (Speculators) เปนผูลงทุนในระยะส้ัน และคาดหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปสวนตางราคา (Capital gain) และการพิจารณาเลือกหลักทรัพย การลงทุนในลักษณะนี้
จะตองอาศัยความรู ความชํานาญและการตัดสินใจท่ีฉับไว โดยวิธีการท่ีนักลงทุนประเภทนี้นิยม
นํามาใชประกอบการพิจารณาคือ การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค 
(Technical analysis) ซ่ึงเปนแนวคิดในการวิเคราะหหาราคาตลาดของหลักทรัพย โดยอาศัยการ
เปล่ียนแปลงของราคาและปริมาณการซ้ือขายในอดีตมาคาดการณราคาหลักทรัพยในอนาคต และ
ใชแผนภูมิรูปภาพเปนส่ือแสดงถึงรูปแบบการเปล่ียนแปลงราคาซ่ึงการวิเคราะหแผนภูมิรูปภาพนี้
จะมีเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหคอนขางมาก โดยเครื่องมือท่ีนิยมใชกัน เชน คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
(Moving average), คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence : 
MACD),  Stochastic Oscillator, ดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) และแทงเทียน
ญี่ปุน (Candlestick chart) โดยท่ีเครื่องมือแตละตัวมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการท่ี
นักลงทุนจะเลือกใชเครื่องมือใดนั้น ขึ้นอยูกับความถนัด และความเช่ือของนักลงทุนแตละคน 
 จากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันพบวานักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยสวนใหญจะเปนนักเก็งกําไรมากกวานักลงทุน โดยสวนใหญจะอาศัยการตัดสินใจ
ลงทุนโดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยเปนสวนใหญ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบการสงสัญญาณซ้ือ
ขายท่ีไดจากการวิเคราะหทางเครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคกับการเคล่ือนไหวของ
ราคาหลักทรัพยจริง โดยใชการวิเคราะหทางเทคนิคจากเครื่องช้ีทางเทคนิค 5 ชนิด คือ เครื่องมือ
เสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI), เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน 
(Moving Average Convergence Divergence : MACD), เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow 
Stochastic), เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) และเครื่องมือเสนสโตแคสติกส
แบบปรับปรุง (Modified Stochastic) เนื่องจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคดงักลาวเปน
เครื่องมือท่ีไดรับความนิยมจากนักลงทุนในการใชวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 
และนักลงทุนสามารถอานสัญญาณการซ้ือขายไดงาย โดยการศึกษาครั้งนี้ไดนําเครื่องมือการ
วิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคดังกลาวมาใชกับหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย
จํานวน 17 หลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีเลือกมานี้เปนหลักทรัพยท่ีมีปริมาณซ้ือขายมากกวา 10 ลาน
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หุนขึ้นไป และใชขอมูลราคาของหลักทรัพยในป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2547  และเพ่ือใหผล
การศึกษาวิเคราะหท่ีไดมาใหประโยชนกับนักลงทุนและผูสนใจไดนําเครื่องมือการวิเคราะห
หลักทรัพยเหลานี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยรวมกับการวิเคราะหหลักทรัพยโดย
ใชปจจัยพ้ืนฐานตอไป 
 
1.2    วัตถุประสงคในการศึกษา 

1) เปรียบเทียบการสงสัญญาณซ้ือขายท่ีไดจากการวิเคราะหทางเทคนิคกับการเคล่ือนไหว
ของราคาหลักทรัพยจริง  

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในรูปสวนตางของราคา (Capital 
Gain) โดยใชเครื่องมือทางเทคนิคท่ีแตกตางกัน 

3) เพ่ือหาเครื่องมือในการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหสัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอง 
รวดเร็ว และแมนยํามากท่ีสุด ในหลักทรัพยแตละตัวในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย 

 
1.3     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักลงทุนและผู ท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลการวิเคราะหทางเทคนิคไปใชเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนใหหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนักลงทุน
ยังสามารถใชผลการวิเคราะหทางเทคนิคไปคาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพยในระยะส้ัน
และระยะยาวได อีกท้ังนักลงทุนยังทราบถึงเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหทางเทคนิคท่ีให
ผลตอบแทนสูงสุด ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํามากท่ีสุดดวย 

 

1.4     ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี ้มุงเนนศึกษาในหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย
มีหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย ท้ังหมด 17 หลักทรัพย ประกอบไปดวย 
 -  บริษัทเงินทุนสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)     ACL 
 -  บริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด (มหาชน)   ASL 
 -  บริษัทหลักทรัพยเอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)    ASP 
 -  บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  KEST 
 -  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ จํากัด (มหาชน)    KGI 
 -  บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)    KK 
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 -  บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)    NFS 
 -  บริษัทนวลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)     NVL 
 -  บริษัทสยามเจเนอรัล จํากัด (มหาชน)    SGF 
 -  บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   SICCO 
 -  บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน)    SSEC 
 -  บริษัทราชธาน ีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    THANI 
 -  บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน)    TISCO 
 -  บริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน)     TK 
 -  บริษัททรินิตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)    TNITY 
 -  บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)    US 
 -  บริษัทหลักทรัพยซิมิโก จํากัด (มหาชน)    ZMICO 
 
 เนื่องจากหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยนี้ เปนหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย 
(Finance and Securities Sector) ซ่ึงเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีปริมาณการซ้ือขายระหวางป พ.ศ. 2546 
และป พ.ศ. 2547 รวมกันมากกวาสิบลานหุนขึ้นไป ดังนั้นหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยนี้จึงมีสภาพ
คลองท่ีดีมากกวาหลักทรัพยอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันจึงเลือกนํามาศึกษาในครั้งนี ้
 โดยการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคในกลุม
เงินทุนและหลักทรัพยขางตนจะเอาเฉพาะเครื่องมือทางเทคนิค (Technical Indicators) มาวิเคราะห 
โดยเครื่องมือทางเทคนิคจะเปนเครื่องมือท่ีบอกใหทราบลวงหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นกับหลักทรัพย
กอนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงทิศทางของราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง เพราะเครื่องมือทางเทคนิคได
ดูดซับเหตุการณในอดีตตาง ๆ ไวหมดแลว และไดสะทอนออกมาในรูปแบบของการเปล่ียนแปลง
ของราคา ซ่ึงเครื่องมือการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีนํามาทดสอบประสิทธิภาพครั้งนี้มีดังนี้ 

1) เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence :  

       MACD) 

2) เครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI)  

3) เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแแบบชา (Slow Stochastic) 

4) เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแแบบเร็ว (Fast Stochastic) 

5) เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 
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1.5     แหลงที่มาของขอมูล 
 ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาคือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมมาจากการ
สรุปราคาปดในแตละวันของหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย จากศูนยการเงินและการ
ลงทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Finance and Investment Center, Chiang Mai University) และขอมูล
สถิติการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสรุปโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเอกสาร วารสารตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

1.6     นิยามศัพท 
 การวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค หมายถึงการวิเคราะหหลักทรัพยโดยศึกษาพฤติกรรม
การเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยในอดีตเพ่ือพยากรณแนวโนมราคาใน
อนาคต 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย หมายถึงผลตอบแทนในรูปสวนตางของราคาสุทธิ 
โดยการนํามูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) ในตอนส้ินวันสุดทายของชวงเวลาท่ีจะ
ทําการศึกษามาเปรียบเทียบกับเงินลงทุนเริ่มแรก เพ่ือทดสอบวามีการเปล่ียนแปลงไปในอัตรารอย
ละเทาไร 
 MACD (Moving Average Convergence Divergence) หมายถึงเครื่องมือคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี
สองเสน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการปรับคาใหเรียบเพ่ืองายในการติดตามแนวโนมราคาวา ใกลจะ
ส้ินสุดหรือกําลังจะเขาสูแนวโนมใหมหรือไม 
 RSI  (Relative Strength Index) หมายถึงเครื่องมือดัชนีกําลังสัมพัทธ ซ่ึงเปนตวัวดัความแกวง
ตัวของราคา และใชเปนตัวช้ีทิศทางของตลาดในระยะส้ันถึงปานกลาง 
 Stochastic หมายถึงดัชนีวัดการแกวงตัวของราคาท่ีศึกษาความสัมพันธการเคล่ือนไหวของ
ราคาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ กับราคาปด เพ่ือดูแนวโนมของราคาหลักทรัพย 

ราคาตลาด (Market Price) หมายถึงราคาของหุนหรือหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจากการจับคู โดย
ระบบคอมพิวเตอรของตลาดหลักทรัพยเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย (Automated System for The 
Stock Exchange of Thailand) จากราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุด กลาวคือเปนราคาหุนท่ี
มีการซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซ่ึงอาจสูงกวาหรือต่ํากวามูลคาท่ีตราไว (Par Value) 
ก็ได 
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 ราคาเปด (Open Price) หมายถึงราคาซ้ือขายหลักทรัพยครั้งแรกบนกระดานหลักในตลาด
หลักทรัพยของวันทําการซ้ือขายหลักทรัพยในแตละวัน 

 ราคาปด (Close Price) หมายถึงราคาซ้ือขายหลักทรัพยครั้งสุดทายบนกระดานหลักในตลาด
หลักทรัพยของวันทําการซ้ือขายหลักทรัพยในแตละวัน ในกรณีไมมีราคาดังกลาว ใหใชราคาซ้ือ
ขายหลักทรัพยครั้งสุดทายบนกระดานหลักของวันทําการซ้ือขายหลักทรัพยกอนหนา 

 ราคาสูงสุด (High Price) หมายถึงราคาซ้ือขายหลักทรัพยสูงสุดประจําวันของหลักทรัพยแต
ละตัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ราคาต่ําสุด (Low Price) หมายถึงราคาซ้ือขายหลักทรัพยต่ําสุดประจําวันของหลักทรัพยแต
ละตัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 วันทําการ  หมายถึงวันท่ีเปดทําการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะ
เปดทําการซ้ือขายในวันจันทรถึงวันศุกร โดยเปดทําการชวงเชาเวลา 10.00 – 12.30 น. และชวงบาย
เวลา 14.30 – 16.30 น. 

 ผูลงทุน  หมายถึงผูท่ีเขามาทําการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 นักลงทุน (Investor) คือนักลงทุนท่ีลงทุนโดยหวังผลตอบแทนจากเงินปนผลเปน
หลัก โดยจะทําการพิจารณาคุณภาพของหลักทรัพยท่ีจะลงทุนอยางรอบคอบเพ่ือใหมีความเส่ียง
นอยท่ีสุด นักลงทุนประเภทนี้มักลงทุนในหุนของบริษัทท่ีกําลังเติบโต มีโครงการขยายงานหรือ
ขยายกิจการตามท่ีไดวางแผนไว ถึงแมบริษัทเหลานี้จะจายเงินปนผลต่ําแตนักลงทุนก็ยังพอใจท่ีจะ
ซ้ือ เนื่องจากบริษัทไดกันเงินสวนหนึ่งไปลงทุนในการขยายกิจการ ซ่ึงหากการขยายกิจการประสบ
ความสําเร็จก็จะจายเงินปนผลมากขึ้นและสงผลใหราคาหุนสูงขึ้นดวย 
 นักเก็งกําไร (Speculator) เปนนักลงทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง 
โดยหวังผลตอบแทนในรูปกําไรจากการขายหลักทรัพยในระยะเวลาส้ัน ๆ และไมหวังเงินปนผล 
การลงทุนในลักษณะนี้ผูลงทุนจะตองมีความรู ความชํานาญ และการตัดสินใจท่ีรวดเร็วโดยอาศัย
จังหวะการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยเปนสําคัญ 
 

 

 


