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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาครั้งนี ้ไดนําผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะห
เครื่องมือทางเทคนิค และวิธีการวิจัยรวมไปถึงแนวคิดในรูปแบบตาง ๆ มาเปนแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้ 

สมชาย  ภคภาสวิวัฒน (2523) ไดวิเคราะหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
ทฤษฎี Dow ในชวงป 2520 – 2522 ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาคือ ทฤษฎี Dow สามารถนํามาใช
อธิบายแนวโนมของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได และแมวานักลงทุนจะ
ไมมีโอกาสท่ีจะซ้ือหุนไดในราคาต่ําสุดหรือขายหุนไดในราคาสูงสุด แตนักลงทุนมีโอกาสไดกําไร
จากสวนตางของราคาได 
 

ตรงฤทัย  เมนะคงคา (2537) ไดทําการศึกษาเรื่องขอจํากัดในการวิเคราะหหลักทรัพยโดย
วิธีทางเทคนิค โดยการใชเครื่องมือทางเทคนิค 3 ตัว คือ SMA (Simple Moving Average), RSI 
(Relative Strength Index) และ Stochastic วิเคราะหหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยจํานวน 6 
ธนาคาร ในชวงเดือนมิถุนายน 2536 – มิถุนายน 2537 แลวนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาตรวจสอบ
ดูวามีประสิทธิภาพหรือไม 

จากผลการศึกษาพบวา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิคจะมีประสิทธิภาพสูงในกรณีท่ีตลาด
ไมมีปจจัยภายนอกเขามากระทบเทานั้น 
 

สมศักดิ์  อังศิริกุลธํารง (2538) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องมือ
วิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคโดยวิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี โดยในสวนแรกทําการศึกษาหลักทรัพยใน
กลุมอุตสาหกรรม 5 กลุม คือ กลุมธนาคารพาณิชย กลุมบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย กลุมพลังงาน 
กลุมส่ือสารและกลุมพาณิชย ซ่ึงในแตละกลุมก็จะทําการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีเปนตัวแทนบริษัท
ขนาดตาง ๆ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มาอยางละ 1 บริษัท โดยจะใชขอมูล
ในชวงระหวางเดือนมกราคม 2536 – ธันวาคม 2537 แลวนํามาทําการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือทาง
เทคนิคประเภทดัชนีราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ 5 วัน 25 วัน 75 วัน และ 200 วัน 
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จากผลการศึกษาพบวา เครื่องมือดัชนีราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ 5 วัน และ 25 วัน เหมาะ
สําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการเก็งกําไรระยะส้ัน สวนเครื่องมือดัชนีราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบ 75 วัน และ 200 วัน จะเหมาะสําหรับใชในการลงทุนระยะยาวโดยจะตองนําเรื่องปจจัย
ภายนอกเขามาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 

สุธีรา  ตั้งตระกูล (2540) ไดศึกษาถึงความสามารถในการคาดคะเนของการวิเคราะหทาง
เทคนิค และทางเศรษฐศาสตรของการเคล่ือนไหวของหลักทรัพยในกลุมธนาคารและเงินทุน
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเครื่องมือทางเทคนิคท้ังหมด 17 ประเภท 
ทดสอบกับราคาหลักทรัพยท้ัง 2 กลุม ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2535 – 15 สิงหาคม 2539 รวมท้ังหมด 
1,570 วัน และยังไดคํานวณหาคาดัชนีฤดูกาลของราคาหลักทรัพยดวย 

จากผลการศึกษาพบวา เครื่องมือทางเทคนิคท่ีสามารถคาดคะเนการเคล่ือนไหวของราคา
หลักทรัพยของหลักทรัพยท้ัง 2 กลุม โดยเรียงตามความสามารถในการทํากําไรไดดังนี ้การทํากําไร
จากหลักทรัพยในกลุมธนาคาร อันดับท่ี 1 ไดแก Simple Moving Average (SMA) และ Relative 
Strength Index (RSI) ซ่ึงในการใชเครื่องมือท้ัง 2 อันนี้รวมกนัทําใหสามารถทํากําไรมากท่ีสุดใหกบั
หลักทรัพยท้ังหมด 68.75% ของกลุมธนาคาร โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปถึง 134.32% อันดับ
ท่ี 2 ไดแก Moving Average โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปท่ี 79.78%  อันดับ 3 ไดแก   O-
MAC-M ซ่ึงมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปเทากับ 57.18% อันดับท่ี 4 ไดแก MACD ซ่ึงมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียตอปเทากับ 22.32% การทํากําไรจากหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย 
อันดับท่ี 1 ไดแก การใช SMA และ RSI รวมกัน โดยสามารถทํากําไรไดมากท่ีสุดใหกับหลักทรัพย 
63.83% จากหลักทรัพยท้ังหมดในกลุมนี้ โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปท่ี 469.36% อันดับท่ี 2 
ไดแก O-MAC-M ซ่ึงมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปเทากับ 95.22% อันดับท่ี 3 ไดแก Moving 
Average โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปท่ี 84.39% อันดับท่ี 4 ไดแก MACD ซ่ึงมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียตอปเทากับ 63.59% การคํานวณคาดัชนีฤดูกาลโดยมีคาเฉล่ียโดยรวมของการซ้ือ
ขายหลักทรัพยเทากับ 100 เปนคาฐาน พบวามี 6 เดือน ท่ีมีการซ้ือขายต่ํากวาไดแก เดือนกุมภาพันธ 
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกนัยายน และเดือนพฤศจิกายน สวนเดอืนท่ีเหลือ
อีก 6 เดือน ไดแก เดือนมกราคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และ
เดือนธันวาคม จะมีคาสูงกวาคาฐานท้ังส้ิน 
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ชัชวาล  พรไพศาลวิจิต (2541) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองและผลตอบแทน
ของเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคระหวางวิธี Stochastic และ Candlestick สําหรับกลุม
ธนาคารพาณิชย  

จากผลการศึกษาพบวา ในดานสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขาย ท้ังในชวงภาวะ
ตลาดขาขึ้นและขาลงเครื่องมือ Stochastic จะมีสัดสวนความถูกตองสําหรับหลักทรัพยในกลุม
ธนาคารพาณิชยมากกวาเครื่องมือ Candlestick และเม่ือพิจารณาในดานผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจาก
การลงทุนโดยเช่ือตามสัญญาณซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นจากเครื่องมือท้ังสองจะพบวา ในชวงตลาดขาลง
เครื่องมือ Candlestick จะใหผลตอบแทนในระดับท่ีสูงกวา 
 

ฐิติรัตน  เขียวหวาน (2542) ไดศึกษาแนวคิดของการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค และ
ใชเครื่องมือทางเทคนิคในการพยากรณพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยกลุมส่ือสาร 
โดยใชเครื่องช้ีทางเทคนิค 3 ประเภท คือ คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) ดัชนีปริมาณหุน
สะสม (On Balance Volume) และดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index) โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิระหวางวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541  

จากผลการศึกษาพบวา เครื่องช้ีทางเทคนิคท้ัง 3 ประเภท สามารถใชบอกแนวโนมของ
ระดับราคาหลักทรัพยในอนาคตและสงสัญญาณการซ้ือขายหลักทรัพยแกนักลงทุนไดจริงแตไม
ถูกตองเสมอไป 
 

กวิน  มากธนะรุง (2546) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะหทางเทคนิค
สําหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใชเครื่องมือการวิเคราะห
ทางเทคนิค 16 ประเภท ภายในชวงเวลาวันท่ี 4 มกราคม 2543 – 27 ธันวาคม 2545  

จากผลการศึกษาพบวา เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใหผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย
สูงสุดในชวงเวลาท่ีทําการคือ เสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential 25 วัน เครื่องมือท่ีใหอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอปท่ีดีท่ีสุด คือ เสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยางงาย 200 วัน เครื่องมือท่ีใหอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอครั้งท่ีทําการซ้ือขายท่ีดีท่ีสุดคือ เสนดัชนี Commodity Channel 10 วัน 
และเครื่องมือท่ีใหมูลคาคาดหวังตอการลงทุนดวยเงินลงทุน 10,000 บาทตอครั้งท่ีทําการซ้ือขายท่ีดี
ท่ีสุด คือ เสนดัชนี Commodity Channel 10 วัน  
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นิลเนตร  ขํายา (2546) ไดศึกษาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยการ
วิเคราะหทางเทคนิคโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสงสัญญาณซ้ือขายท่ี
ไดจากการวิเคราะหทางเทคนิคกับการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยจริงและเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีไดรับ จากการลงทุนในรูปสวนตางของราคาจากแตละวิธี โดยการวิเคราะหทาง
เทคนิคมี 2 เครื่องมือ คือเครื่องมือคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน และเครื่องมือดัชนีกําลังสัมพัทธ โดย
ศึกษาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย กลุมเงินทุนหลักทรัพยและกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

จากผลการศึกษาพบวา การสงสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายจากท้ัง 2 เครื่องมือ ไมสามารถ
นํามาพิจารณาตัดสินใจลงทุนในแตละกลุมหลักทรัพยได แตเม่ือพิจารณาเฉพาะสัญญาณซ้ือขาย
รวมแลว เครื่องมือคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยได และในดานผลตอบแทนพบวา การลงทุนโดยใชเครื่องมือ
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนจะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาวิธีดัชนีกําลังสัมพัทธ และใหผลตอบแทนท่ีสูง
ท่ีสุดในหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพย โดยเครื่องมือคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนจะใหผลตอบแทน
รวม 3 ป รอยละ 3.65 และ 1.38 จากการลงทุนเม่ือมีการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยภายใน 1 วันทํา
การ และ 3 วันทําการตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


