
 
บทท่ี 3 

แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1  แนวคิดทางทฤษฎี 

แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยหมายถึง กระบวนการท่ีพยายามจะวัดผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละตัวเพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการบริหารกลุมหลักทรัพยท่ีลงทุนโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ  
ของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือผูสนใจในดานการลงทุนในหลักทรัพยจะไดมีหลักเกณฑใน
การดําเนินการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วิธีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยการวิเคราะหทาง
เทคนิค เปนการวิเคราะหจากแผนภูมิตาง ๆ โดยแผนภูมิดังกลาวเกิดจากการบันทึกการเคล่ือนไหว
ของราคาหุนและปริมาณซ้ือขายของหลักทรัพย ผูวิเคราะหจะไมสนใจขาวสารดานการเงิน นโยบาย
การดําเนินงานของบริษัท แนวโนมเศรษฐกิจ หรือปจจัยพ้ืนฐานอ่ืน ๆ แตการวิเคราะหทางเทคนิค
จะสนใจเพียงราคาปดและปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยนั้น ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น เพราะวาราคาหลักทรัพยจะสะทอนขาวสารขอมูลทุกานไมวาจะเกิดจากปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีผล
ตอราคาหรือจากปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลสะทอนตอผูซ้ือและผูขายหุน เชน ความหวาดกลัว การเดา
อารมณการมีเหตุผล หรือการไมมีเหตผุล หรืออาจเรียกโดยรวมวาเปนปจจยัทางจิตวทิยาท่ีเกดิขึน้อยู
เสมอก็ตาม เปาหมายสําคัญของการวิเคราะหทางเทคนิคจึงเปนหาชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย โดยตองการผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดจากสวนตางของราคาหลักทรัพยท่ีซ้ือขาย 

แนวคิดทฤษฎีของการวิเคราะหทางเทคนิค ไดกําหนดขอสมมติของการวิเคราะหทาง
เทคนิคไวดังนี ้

1)  อุปทานและอุปสงคของหลักทรัพย จะเปนตัวกําหนดราคาตลาดของหลักทรัพย 
2) อุปทานและอุปสงคขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ท้ังท่ีมีเหตุผลและไมมีเหตุผล ซ่ึงรวมถึง

ปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหพ้ืนฐาน ความคิดเปนอารมณ การเดา ฯลฯ และราคาตลาดจะ
ปรับตัวการเปล่ียนแปลงของปจจัยเหลานี ้

 
จะเห็นไดวาขอสรุปของการวิเคราะหทางเทคนิค มีดังนี ้
1. เม่ือตัดการเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ นอย ๆ ในตลาดออกไปแลว ราคาหลักทรัพยจะมี

แนวโนมเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดยีวกันเปนระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร 
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2.  เม่ือความสัมพันธระหวางอุปทานและอุปสงค เปล่ียนแปลงจะทําใหแนวโนมของราคา
หลักทรัพยเปล่ียนแปลงไป และการเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงคนี้จะตรวจผลไดไมชาก็เร็ว
โดยดูการเคล่ือนไหวของราคาตลาด 

 
โดยสมมติฐานในการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคไดมาจากการรวบรวมของ Edwards 

(1958 : 86) ซ่ึงไดมีสมมติฐานในการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคดังนี้ คือ 
1) ราคาตลาดของหลักทรัพยจะถูกกําหนดขึ้นมาจากอุปสงคและอุปทานของหลักทรัพย 
2) ระดับอุปสงคและอุปทานของหลักทรัพยเกิดจากปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจของนักลงทุนซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไมมีก็ได 
3) ถาไมคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงระดับราคาในชวงแคบ ๆ ของหลักทรัพย จะเห็นไดวา

ในชวงระยะเวลาท่ีนานพอระดับราคาหลักทรัพยจะมีการเคล่ือนไหวในลักษณะแนวโนม (Trend) 
4) การเปล่ียนแปลงในตัวแนวโนมของราคาหลักทรัพยเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงใน

ระดับอุปสงคและอุปทานของหลักทรัพยนั้น 
5) การเปล่ียนแปลงในระดับอุปสงคและอุปทานของหลักทรัพยจะสามารถสังเกตไดใน

ระยะเวลาไมชาก็เร็ว โดยพิจารณาจากแผนภูมิราคาตลาดของหลักทรัพย 
6) รูปแบบของแผนภูมิระดับราคาบางรูปมีแนวโนมท่ีจะเกิดซํ้าไดตลอดเวลา ดังนั้นการ

ปรากฏซํ้าของรูปแบบดังกลาวจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการพยากรณการเปล่ียนแปลง
ระดับราคาของหลักทรัพยในอนาคตได 

 
ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคมีหลายวิธีดวยกัน โดยเครื่องวิเคราะหหลักทรัพย

ทางเทคนิคท่ีนักลงทุนนิยมใชกันมากท่ีสุดมีดังตอไปนี ้คือ 
 3.1.1 ทฤษฎีดาว (Dow Theory) 

 ทฤษฎีดาว เปนทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีเกาแก
ทฤษฎีหนึ่ง ท่ีมี Dow เปนผูวางรากฐานไว โดยพ้ืนฐานของทฤษฎีดาว เกิดจากการเปรียบเทียบการ
เคล่ือนไหวราคาหุนกับการขึ้นลงของกระแสน้ําในทะเล กลาวคือ กระแสน้ําในทะเลประกอบดวย
โครงสราง 3 สวน คือ กระแสน้ํา (Tide) ลูกคล่ืน (Wave) และฟองคล่ืน (Ripple) ในการดูวา
กระแสน้ําในทะเลกําลังขึ้นหรือลงนั้น สามารถวิเคราะหไดจากพฤติกรรมของลูกคล่ืน เชน ในกรณี
ท่ีลูกคล่ืนลูกตอลูกมาขึ้นมาสูงกวาลูกคล่ืนกอนหนานี้ แสดงวากระแสน้ําในทะเลกําลังขึ้นในทาง
กลับกันถาลูกคล่ืนลูกตอมาอยูต่ํากวาลูกคล่ืนลูกกอนหนานี้ ก็แสดงวากระแสน้ําทะเลกําลังลง สวน
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ฟองคล่ืนเปนสวนประกอบในลูกคล่ืนท่ีมิไดบงบอกกระแสน้ําขึ้นกระแสน้ําลงโดยตรง ดังเชนลูก
คล่ืน ท้ังนี้สาระสําคัญของทฤษฎีดาว จิรัตน สังขแกว (2540) ไดกลาวไวดังนี ้

1)   ดัชนีราคาหุนเปนผลสะทอนของขาวสารขอมูลตาง ๆ ในตลาด 
2) ดาวไดแบงแนวโนมราคาหุน ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับกระแสน้ําและคล่ืนใน

ทะเลออกเปน 3 ขนาด คือ แนวโนมใหญ (Primary Trend) แนวโนมรอง (Secondary Trend) และ
แนวโนมยอย (Minor Trend) 

 2.1)  แนวโนมใหญ (Primary Trend) เปนแนวโนมหุนระยะยาวท่ีเปรียบเสมือน
กระแสน้ํา โดยปกติจะใชเวลาประมาณตั้งแต 1 ป หรือหลาย ๆ ป ซ่ึงการพิจารณาวาแนวโนมใหญมี
ลักษณะขึ้น (Primary Uptrend หรือ Bull Market) หรือลักษณะลง (Primary Downtrend หรือ Bear 
Market) นั้น ทฤษฎีดาวมีหลักเกณฑในการพิจารณาคือ ถาการขึ้นแตละครั้งของแนวโนมรอง 
จุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของการขึ้นครั้งหลังสุดสูงกวาจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของแนวโนมรองกอน
หนานี้ แสดงวาแนวโนมใหญมีลักษณะขึ้น ในทางกลับกันถาการลงแตละครั้งของแนวโนมรองมีจดุ
ต่ําสุดท่ีต่ํากวาจุดต่ําสุดของแนวโนมรองกอนหนานี้ และการขึ้นของแนวโนมรองแตละครั้งมี
จุดสูงสุดต่ํากวาจุดสูงสุดของแนวโนมรองครั้งกอน แสดงวาตลาดหุนกําลังอยูในภาวะแนวโนม
ใหญลักษณะลง 

2.2) แนวโนมรอง (Secondary Trend) เปนแนวโนมระยะปานกลางท่ี
เปรียบเสมือนคล่ืนท่ีประกอบรวมกันเปนสายน้ํา โดยปกติจะใชเวลาตั้งแต 3 สัปดาหจนถึงหลาย
เดือน โดยแนวโนมรองมี 2 ประเภท คือ ประเภทแนวโนมรองท่ีมีทิศทางเชนเดียวกับแนวโนมใหญ 
กับประเภทแนวโนมรองท่ีมีทิศทางตรงกันขามกับแนวโนมใหญซ่ึงเกิดขึ้นในภาวะตลาดหุนท่ีมี
แนวโนมใหญท่ีมีทิศทางขึ้น แตแนวโนมรองประเภทนี้จะมีทิศทางลงเปนการช่ัวคราว หรือท่ี
เรียกวา การลงเพ่ือปรับตัวช่ัวคราว (Correction) และในภาวะท่ีตลาดหุนมีแนวโนมใหญทิศทางลง 
แตแนวโนมรองประเภทนี้จะมีทิศทางขึ้นเปนการช่ัวคราว (Recovery) 

2.3)  แนวโนมยอย (Minor Trend) ไดแก ระดับราคาหุนท่ีขึ้นลงในระยะส้ัน โดย
ปกติจะกินเวลาไมเกิน 3 สัปดาห ท้ังนี้รวมถึงราคาหุนขึ้นลงประจําวันดวย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
รายวันโดยตัวมันเองแลวไมมีประโยชนท่ีจะใชในการวิเคราะห แตมีความสําคัญในการเปนสวน
หนึ่งของแนวโนมใหญและแนวโนมรอง 

3)  แนวโนมใหญ ไมวาจะเปนแนวโนมใหญทิศทางขึ้น (Bull Market) หรือ
แนวโนมใหญทิศทางลง (Bear Market) จะประกอบดวยการเปล่ียนแปลงราคาหุน 3 ระยะ คือ 

   3.1)  ชวงของแนวโนมใหญทิศทางขึ้น จะประกอบดวย ระยะแรกเปนระยะของ
การสะสมหุน (Accumulation Phase) เปนระยะท่ีราคาหุนต่ํามากเปนเวลานาน ปริมาณการซ้ือขาย
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ต่ํา หลักทรัพยบางตัวอาจจะไมมีการซ้ือขายเปนเวลาหลายวัน ในระยะนี้คนขายจะหายาก คนซ้ือก็มี
นอย เศรษฐกิจโดยท่ัวไปยังไมด ีผลกําไรของบริษัทตกต่ํา ในชวงนี้เองท่ีนักลงทุนท่ีเห็นการณไกล
จะเริ่มเขามาซ้ือในลักษณะสะสม กลาวคือ จะรอซ้ือเม่ือราคาลงเปนชวง ๆ ระยะท่ีสองนี้เปนระยะท่ี
จํานวนซ้ือขายคอย ๆ เพ่ิมปริมาณมากขึ้น ราคาหุนจะคอย ๆ ขยับฐานขึ้นทีละนอย เศรษฐกิจ
โดยท่ัวไปมีแนวโนมดีขึ้น ผลการดําเนินงานของบริษัทเริ่มเรียกรองความสนใจของนักลงทุน 
จํานวนคนท่ีเขามาในตลาดหุนจะเพ่ิมมากขึ้น สวนระยะท่ีสามเปนชวงเวลาแตกตื่นหุนจะมีการขยับ
ของระดับราคาหุนสูงขึ้นในอัตราสูง และอาจติดตอกันหลายวัน ปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นมาก 
จํานวนคนท่ีเขามาในตลาดมากมาย เปนระยะท่ีขาวดีตาง ๆ จะถูกประกาศออกมาอยางไมขาดระยะ
ท้ังในเรื่องเศรษฐกิจ การเงินและหรือการเมือง ผลกําไรของบริษัทเพ่ิมขึ้น และระยะนี้นักเก็งกําไร
จะเขามามากท่ีสุด ในขณะท่ีนักลงทุนเริ่มทยอยกันออกจากตลาด และในชวงนี้เองท่ีแนวโนมใหญ
จะเริ่มมีการเปล่ียนทิศทางในลักษณะลง 

3.2)  ชวงของแนวโนมใหญทิศทางลง จะประกอบดวย ระยะแรกเปนระยะท่ีนัก
ลงทุนเริ่มปลอยหุนท่ีซ้ือเก็บไว (Distribution Phase) เพราะเห็นวาราคาหุนขึ้นมาสูงเกินอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปนผลมากมาย ในชวงนี้แมปริมาณการซ้ือขายจะมีปริมาณมาก แตจะมีลักษณะ
ท่ีเห็นไดชัดคือ ทุกครั้งท่ีหุนมีราคาขยับสูงขึ้น ปริมาณซ้ือขายจะลดลง ระยะท่ีสองเปนระยะท่ีคน
ท่ัวไปเสียขวัญ (Panic Phase) เนื่องจากมีขาวไมดีและขาวลือประเภทราย ๆ ออกมา นักเก็งกําไรจะ
รีบเทขายหุน ทําใหราคาหุนลดลงอยางรุนแรง และในบางชวงจะมีการขยับตัวสูงขึ้นช่ัวคราว กอนท่ี
จะมีการลดต่ําลงตอไปตามแนวโนมใหญในเวลาตอมา ในบางครั้งพฤติกรรมของราคาหุนภายหลัง
การตกต่ําอยางรุนแรงจะมีลักษณะเปนการขยับขึ้นลงในชวงต่ําคือ ขึ้นลงในชวงประมาณรอยละ 5 
(Sideway Movement) การขยับตัวสูงขึ้นในแนวโนมรองก็ดี หรือการมีแนวโนมคอนขางคงท่ีอยาง
ในกรณีท่ีสองจะกินเวลาเพียงระยะหนึ่งเทานั้น หลังจากนั้นราคาหุนจะมีการขยับลงตอเนื่องตอไป 
ระยะท่ีสามเปนระยะท่ีราคาหุนยังคงลดต่ําลง แตเปนการลดต่ําลงไมมากนักแมจะเปนชวงท่ี
เศรษฐกิจโดยท่ัวไปจะยังไมดีขึ้น และขาวไมดียังคงมีอยู ปริมาณการซ้ือขายจะอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้
ระยะท่ีสามของแนวโนมใหญลงนี้จะยากตอการแยกวิเคราะห เนื่องจากเปนชวงคาบเกี่ยวตอเนื่อง
กับระยะแรกของแนวโนมใหญขึ้น 

4) ดัชนีราคาแตละกลุมอุตสาหกรรมจะตองมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ หากดัชนีราคาแตละกลุมอุตสาหกรรมมีการปรับตัวสูงขึ้นกวาจุดสูงสุดเดิมในรอบท่ีแลว ก็
เปนสัญญาณวา Bull Market กําลังจะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน ถาดัชนีราคาดังกลาวมีการปรับตัวลง
ต่ํากวาจุดต่ําสุดเดิมในรอบท่ีแลว แสดงวาสัญญาณ Bear Market กําลังเกิดขึ้น แตถาดัชนีราคาแตละ
กลุมอุตสาหกรรมมีทิศทางขัดแยงกัน เชน ดัชนีหุนกิจการอุตสาหกรรมแสดงแนวโนมขึ้น แตดัชนี
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หุนกิจการขนสงยังมีแนวโนมลง เม่ือนั้นทฤษฎีดาวถือวา แนวโนมตลาดยังไมแนนอน ควรจะรอดู
การเคล่ือนไหวของราคาตอไป 

5)  ปริมาณซ้ือขาย (Volume) จะตองไปดวยกันกับแนวโนม จึงจะเปนการยืนยัน
แนวโนม กลาวคือในภาวะตลาดมีแนวโนมในทิศทางขึ้น ปริมาณซ้ือขายจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งท่ีราคา
หุนสูงขึ้น และปริมาณจะลดลงเม่ือราคาลดลง ในทางตรงขามเม่ือภาวะตลาดมีแนวโนมลง ปริมาณ
ซ้ือขายจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งท่ีราคาหุนมีระดับลดต่ําลง และจะลดปริมาณเม่ือหุนมีการขยับราคาสูงขึ้น
กฎเกณฑในเรื่องปริมาณการซ้ือขายนี้ตามทฤษฎีดาวเปนเพียงวิธีการท่ีชวยยืนยันเครื่องมืออ่ืน ๆ 
เทานั้น 

6)  เสนตรง (Line) หรือการเคล่ือนไหวของราคาในชวงแคบ ๆ ประมาณ +/- 5% 
ติดตอกันช่ัวระยะเวลาหนึ่ง (Side Way) ใชแทนแนวโนมรองได นอกจากนั้นแนวโนมจะดํารง
ทิศทางตอเนื่องกันไป ตราบจนกระท่ังมีปจจัยมาทําใหแนวโนมเปล่ียนแปลงไป 
 

3.1.2 คาเฉลี่ยเคลื่อนที ่(Moving Averages) 
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี เปนเครื่องมือทางเทคนิคท่ีใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง เนื่องจากใชได

งายและสามารถนําไปใชประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคอ่ืน ๆ ไดอีกดวย โดยมาจากแนวคิดท่ีวา
ราคาหลักทรัพยจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยางไมสมํ่าเสมออยูตลอดเวลา ดังนั้นการเปรียบเทียบราคา
หลักทรัพยเปนวันตอวันจึงไมสามารถบอกแนวโนมของราคาได จึงนําเอาหลักการคิด คือเฉล่ียราคา
ยอนหลังมาใชเปนเครื่องมือในการปรับคาใหเรียบ เพ่ือใหสามารถพิจารณาแนวโนมของราคาได
งายขึ้น ท้ังนี้วิธีการหาเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีนี้มีหลายวิธีโดยบริษัท บิสนิวส จํากัด (2535) ไดรวบรวม
ไวหลายวิธีดังนี้คือ วิธี Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA), 
Modified Moving Average (MMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Hamming 
Moving Average (HMA)  

1)  วิธี Simple Moving Average (SMA) เปนการถวงน้ําหนักใหทุกคาท่ีนํามา
คํานวณมีความสําคัญตอราคาเทากันหมด ซ่ึงจะอาศัยหลักการเอาขอมูลราคาของหลักทรัพยในวัน
ปจจุบันและวันกอนหนานี้มารวมกัน แลวหารดวยจํานวนวันท่ีตองการเฉล่ียท้ังหมดซ่ึงจะขึ้นอยูกับ
เสนคาเฉล่ียนั้นวา จะนํามาใชในการวิเคราะหแนวโนมในระยะส้ัน กลาง หรือระยะยาว เชน การหา
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีของราคาในชวง 10 วัน จะคํานวณโดย รวมราคาหุน ณ วันปจจุบัน (Pt) กบัราคาหุน
ของอีก 9 วันกอนหนา แลวหารดวย 10 และสําหรับวันถัดไปสามารถหาคาเฉล่ียได โดยตัดขอมูล
วันแรกสุดออกไปและเอาราคาของวันลาสุดเขามาแทนท่ี จากนั้นก็นํามาคํานวณดวยวิธีเดียวกัน 



 

16 

หลังจากนั้นนํามาจุดบนแผนภูมิแทง (Bar Chart) หรือแผนภูมิเสน (Line Chart) ใหตรงกับราคาหุน
ครั้งสุดทายแลวลากเสนตอกัน หรือเขียนในรูปสูตร  

 
 
     โดยท่ี  SMAt  คือ   คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี ณ คาบเวลา (วัน) ปจจุบัน 
            n        คือ   จํานวนวัน 
            Pt       คือ   ราคาท่ีเลือกใชในการคํานวณ ณ วันปจจุบัน 
            Pt-k     คือ   ราคาท่ีเลือกใชในการคํานวณยอนหลังไป k คาบเวลา 
 

 2)   วิธี Weighted Moving Average (WMA) เกิดจากความพยายามแกไขปญหาใน
เรื่องการถวงน้ําหนักของวิธี SMA โดยใหความสําคัญกับวันท่ีใชในการคํานวณวันสุดทายมากท่ีสุด 
และวันถัดไปจะถูกลดความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ และความไวของเสนคาเฉล่ียนี้มักจะนําหนาเสน 
SMA โดยคํานวณหา WMA ไดจากสูตร  
 
                                     WMA      = 
     
  โดยท่ี  WMAt  คือ   คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีถวงน้ําหนัก ณ วันปจจุบัน 
           n        คือ   จํานวนวัน 
           Pt       คือ   ราคาท่ีเลือกใชในการคํานวณ ณ วันปจจุบัน 
           Pt-k     คือ   ราคาท่ีเลือกใชในการคํานวณยอนหลังไป k คาบเวลา 
 

 3)  วิธี Modified Moving Average (MMA) มีลักษณะคลายกับวิธี SMA แตคาท่ีได
มักไมคอยไวตอการเปล่ียนแปลงของราคาอยางรวดเร็วเหมือนกับ SMA หรือ WMA และเปนวิธีท่ี
สะดวกและงาย เพราะใชเพียงคาเฉล่ียของผลตางระหวางราคาปจจุบันกับราคายอนหลังไป 1 
คาบเวลา โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี ้
    
 
 
    

SMAt     =      (Pt + Pt-1  +  Pt-2  + … + Pt-n+1)/n 

MMAt       =      MMAt-1 + [Pt – (MMAt-1)]/n 

[Ptn + Pt-1(n-1) + Pt-2(n-2) + …. + Pt-n+1(1)] 
            n + (n+1) + (n+2) + ….. + 2 + 1 
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  โดยท่ี  MMAt     คือ    คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี ณ วันปจจุบัน 
        MMAt-1    คือ   คาเฉล่ียเคล่ือนท่ียอนหลังไป 1 คาบเวลา 
            n          คือ   จํานวนวัน 
            Pt         คือ   ราคาท่ีเลือกใชในการคํานวณ ณ วันปจจุบัน 
    หมายเหตุ  :  การคํานวณคาเฉล่ียของวันแรกจะใช SMA 
 

 4)  วิธี Exponential Moving Average (EMA) เปนการคํานวณคาเฉล่ียท่ีให
ความสําคัญกับคาตัวหนึ่งท่ีเรียกวา Smoothing Factor (SF) หรือ Smoothing Constant ซ่ึงมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงราคาและถวงน้ําหนักใหคาสุดทายมีความสําคัญเพ่ิมขึ้น และราคาทุกราคาจะมีผล
ตอคาของ EMA แตวิธีไมไดใหความสําคัญตอเวลา สูตรในการคํานวณ EMA มีดังนี ้

 
 
 
     โดยท่ี   EMAt          คือ    คาของ Exponential Moving Average ณ เวลาปจจุบัน 
           EMAt-1         คือ    คาของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลากอนหนา 
              SF         คือ     คาของ Smoothing Factor ซ่ึงเทากับ 2/(n+1) 
             n             คือ    จํานวนวัน 
             Pt                    คือ    ราคาท่ีเลือกใชในการคาํนวณ ณ วนัปจจบัุน 
    หมายเหตุ  :  การคํานวณคาเฉล่ียของวนัแรก จะใชราคาในวนัแรกนั้นเปน EMA 

 
5)  วิธี Hamming Moving Average (HMA) เปนวิธีท่ีปรับใชตัวแปรสําหรับถวง

น้ําหนักใหกับขอมูลราคา โดยมีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะหแบบ Spectral Analysis หรือวิธี 
Hamming การเฉล่ียถวงน้ําหนักแบบ Hamming จะใหผลท่ีถูกตองตอขอมูลท่ีมีการเคล่ือนไหว
แบบวัฏจักร (Cycle) ดีกวาวิธีหาคาเฉล่ียแบบดั้งเดิม ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบของราคาท่ีผิดปกติและ
ใหความถูกตองในการช้ีใหเห็นถึงแนวโนมไดดีกวา 

หลักการวิเคราะห Moving Average 
1)  เม่ือราคาเคล่ือนท่ีขึ้นและทะลุผานเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ีเคล่ือนขึ้นตามจะถือเปน

สัญญาณซ้ือ 
2) เม่ือเสนราคาหุนทะลุขึ้นผานเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ีเปล่ียนทิศทางจากขึ้นเปนลง

และสามารถยืนอยูเหนือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีไดนานพอสมควรใหถือเปนสัญญาณซ้ือ 

EMAt     =      EMAt-1 + SF(Pt – EMAt-1) 
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3) เม่ือราคาเคล่ือนลงและทะลุผานเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ีเคล่ือนท่ีลงตามจะเปน
สัญญาณขาย 
    4)  เม่ือเสนราคาทะลุผานเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ีเปล่ียนจากลงเปนขึ้นและอยูใตเสน
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีนั้นไดนานพอสมควรใหถือเปนสัญญาณขาย 
    5)  ในแนวโนมขึ้น เม่ือราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นเร็วและสูงกวาเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี
มากอาจจะมีการปรับตัวในระยะส้ันจะถือเปนสัญญาณขาย และหลังจากนั้นเม่ือราคาไดปรับตัวลง
มาใกลเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีและเริ่มวกกลับขึ้นไปใหถือเปนสัญญาณซ้ือ 
    6)  ในแนวโนมลง เม่ือราคาหลักทรัพยลงเร็ว และราคาต่ํากวาเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี
มากอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในระยะส้ันจะถือเปนสัญญาณซ้ือ และหลังจากนั้นเม่ือราคาไดปรับตัว
ขึ้นมาใกลเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีและเริ่มวกกลับลงไปใหถือเปนสัญญาณขาย 
 
3.2  ระเบยีบวิธีวิจัย 
          3.2.1  รูปแบบของการวิเคราะห 
   รูปแบบของการวิเคราะหทางเทคนิคท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการรวบรวม
ของสุรชัย  ไชยรังสินันท (2540) ซ่ึงไดมีรูปแบบการวิเคราะหทางเทคนิคท่ีใชศึกษาดังนี้ คือ 
   1) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเสน (Moving Average Convergence Divergence : MACD)  
  ในบางครั้งราคาอาจมีการขึ้นลงแบบหลอก ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณท่ีผิดปกติ
หรือการปรับตัวท่ีมากเกินไป (Irregularities) ทําใหการใชคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสงสัญญาณท่ีผิดพลาดได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใชจํานวนวันในการคํานวณคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีนอย ๆ ยิ่งทําใหเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย เนื่องจากเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีมีการเคล่ือนไหวตามราคาไดเร็วมาก ดังนั้นการใช
เสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ่ึงคํานวณจากจํานวนวันท่ีนอยแทนเสนราคาจึงเปนทางเลือกวิธีหนึ่ง เนื่องจาก
เสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีจะมีความเรียบมากกวา จากนั้นใชเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีอีกเสนหนึ่ง ซ่ึงคํานวณ
จากจํานวนวันท่ีมากกวาเปนตัวใหสัญญาณ เชนเดียวกับในกรณีของการใชคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีตัวเดียว 
วิธีนี้จะใหสัญญาณหลอกนอยลงเนื่องจากความผิดปกตขิองราคาจะถูกทําใหเรียบ โดยเสนคาเฉล่ียท่ี
คํานวณจากวันท่ีนอยไป แตขอเสียของวิธีนี้ก็คือ จะใหสัญญาณท่ีชากวา เนื่องจากคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี
จะเคล่ือนไหวชากวาราคา 
    ระบบท่ีใชคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนนั้น มักจะใหสัญญาณท่ีชากวา แตเนื่องจาก
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีนั้นเรียบกวา จึงทําใหสามารถกรองสัญญาณหลอกไดดี มีขอผิดพลาดนอยกวา  
Appel (1979) จงึไดพยายามหาระบบท่ีจะมีสวนดีในการกรองสัญญาณหลอกและในขณะเดยีวกนั ก็
ตองใหสัญญาณท่ีเร็วกวาระบบคาเฉล่ียสองเสน ซ่ึงกลายเปนท่ีมาของ MACD ในท่ีสุด 
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     Appel ใหขอสังเกตวา ในระบบคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนนั้น กอนท่ีคาเฉล่ียสอง
เสนใกลจะตัดกัน (ก็คือสงสัญญาณซ้ือหรือขายนั่นเอง) เสนท้ังสองจะวิ่งเขามาใกลกันมากขึ้น จน
ตัดกันในท่ีสุด ระหวางท่ีเสนท้ังสองวิ่งเขามาหากันนั้น ระยะหางระหวางเสนสองเสนก็จะหดตัวลง
โดยปริยาย ดังนั้นเขาจึงเสนอใหนําเอาระยะหางระหวางเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนมา plot เปน
เสน MACD เม่ือเสนคาเฉล่ียระยะส้ันตัดเสนคาเฉล่ียระยะยาวขึ้นไปขางบน (Buy Signal ในระบบ
คาเฉล่ียสองเสน) MACD ก็จะตัดเสน 0 ขึ้นขางบน และเม่ือเสนคาเฉล่ียระยะส้ันตัดเสนระยะยาว  
ขางลาง (Sell Signal ในระบบคาเฉล่ียสองเสน) MACD ก็จะตัดเสน 0 ลงมาขางลาง 
     Appel เสนอใหใชคาเฉล่ียแบบ EMA ระยะเวลา 12 วัน (Smoothing Constant = 
0.15) เปนคาเฉล่ียระยะส้ัน และคาเฉล่ีย EMA ระยะเวลา 26 วัน (Smoothing Constant = 0.075) เปน
คาเฉล่ียระยะยาว ดังนั้น MACD จึงคํานวณไดจาก  
 
    MACD     =     EMA(12) – EMA (26) 

 
ภาพที่ 1 :  เสนเครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน 

(Moving Average Convergence Divergence : MACD) 
 

 
     หลักการวิเคราะห MACD  

1)  ถา MACD เปนบวกแสดงวาราคาหลักทรัพยอยูในแนวโนมขึ้นระยะกลาง และ
ถาเปนลบแสดงวาอยูในแนวโนมลงระยะกลาง 
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2)   ถา MACD เปนบวกและตัดเสน Signal Line ขึ้นไป แสดงวาราคาหลักทรัพยมี
แนวโนมสูงขึ้นเปนสัญญาณซ้ือ และถา MACD เปนลบและตัดเสน Signal Line ลงมา แสดงวาราคา
หลักทรัพยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเปนสัญญาณขาย 
    3)   ถา MACD เปนบวกและตัดเสน Signal Line ลงมา แสดงวาราคาหลักทรัพยมี
แนวโนมชะลอการขึ้น หรืออาจปรับตัวลงในชวงส้ัน และถา MACD เปนลบแตตัดเสน Signal Line 
ขึ้น แสดงวาราคาหลักทรัพยกําลังมีแนวโนมชะลอการลง หรืออาจปรับตัวขึ้นในชวงส้ัน  
            4)  ถา MACD เปนบวก และเสน Signal Line มีคาเปนบวก แสดงวาตลาดในชวงนัน้
อยูในภาวะกระทิง (Bull Market) แตถา MACD และเสน Signal Line มีคาเปนลบ ภาวะตลาด
ในชวงนั้นจะเปนตลาดหมี (Bear Market) 
 
 2)   ดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI)    
      ดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) เปน Indicator ท่ีมีพ้ืนฐานมา
จาก Momentum แตไดปรับปรุงแกไขปญหาท่ีมักจะเกิดกับ Momentum 2 ประการ คือ 
 1) ถาหากใชขอมูลในอดีตท่ีผิดปกติมาก ๆ ก็จะทําให Momentum ท่ีไดมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได ท้ัง ๆ ท่ีราคาในปจจุบันมีการขยับตัวนอยมากก็ตาม และ 
       2)  ปญหาในการหาเขตมาตรฐานท่ีจะใชจับเขต Overbought/Oversold ท่ีแนนอน 
ใน Momentum นั้นมีเพียงเสนศูนยเปนตัวบอกเทานั้น (หรือเสน 1 หรือ 100 ในกรณี Rate of 
Change) แตบอกไมไดวา Momentum จะตองขึ้นไปสูงเทาไหร ถึงจะเรียกวาสูงมากขนาด 
Overbought และต่ําแคไหนถึงจะเรียกวาต่ําจน Oversold 
     โดยท่ี RS  คือ อัตราสวนระหวาง คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ของสวนได 
(Gains) ในชวง n วัน กับคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ของสวนเสีย (Losses) ในชวง n วัน 
จํานวนวันท่ีใชก็เชนเดียวกับ Oscillator ตัวอ่ืน ๆ คือถาใชจํานวนวันนอย ๆ RSI ก็จะมีความไวตอ
การเปล่ียนแปลงมาก เหมาะกับผูท่ีชอบเลนเก็งกําไรวันตอวันหรือระหวางวันเชน 4, 9 และ 14 วัน 
นอกจากนี้ RSI ยังเปนเครื่องมืออันหนึ่งท่ีใชวัดความแข็งของราคาหุนวาขึ้นลงในลักษณะท่ีมีแรง
หนุนหรือมีความเฉื่อยมากนอยเพียงใด คา RSI นี้จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100 เสมอ ถาคา RSI สูง 
แสดงวาในหลายวันท่ีผานมานี้ ราคาไดขยับตัวสูงขึ้นมากกวาท่ีมันลดลง คา RSI ต่ํา แสดงวาราคา
ในชวงหลายวันท่ีผานมา โดยเฉล่ียลดลงมากกวา 
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     ดังนั้น RSI จึงถูกคิดคนขึ้นเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
                                                                                                         
                                                        RSI     =     100   -                                              

                               คาเฉล่ียของจํานวนท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นของราคาปดใน n วัน 
                                คาเฉล่ียของจํานวนท่ีเปล่ียนแปลงลดลงของราคาปดใน n วัน 

  
    กฎเกณฑที่ใชกับ RSI 
    Overbought, Oversold โดยเขตท่ีจัดวา Overbought นั้นปกติเครื่องมักจะกําหนดไว
วาท่ีระดับ RSI ท่ีสูงกวา 70 ขึ้นไป ซ่ึงหมายความวาราคาไดขยับตัวขึ้นไปสูงมาก และมีการซ้ือกัน
มากเกินไปแลว ในทางตรงกันขามถาระดับท่ีอยูต่ํากวา 30 ลงมาก็จะจัดวา Oversold ซ่ึงในตัวมันเอง
ก็จะบอกถึงวาราคาไดมีการปรับตัวลงมามากแลว 
 

ภาพที่ 2 : เสนเครื่องมือดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) 

 
    หลักการวิเคราะห RSI 
 เนื่องจากการคํานวณดัชนีกําลังสัมพัทธนิยมใชชวงเวลา 14 วัน จึงเรียกเครื่องมือนี้วา 
“14 RSI” และเม่ือนําคา RSI ท่ีคํานวณไดในแตละชวงเวลามาสรางกราฟ ซ่ึงกราฟนี้จะอยูระหวาง 0 
กับ 100 โดยประเด็นตาง ๆ ในการวิเคราะห RSI มีดังนี ้

   100 
(1 + RS) 
 

โดย        RS      =  
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  1)   ถา RSI ในชวงใดอยูเหนือระดับ 70 (หรือระดับ 80 ในชวงตลาดรุงเรือง) เครื่องช้ี
นี้บงบอกวาหุนกําลังมีแรงซ้ือมากกวาแรงขาย และถา RSI ในชวงใดอยูต่ํากวาระดับ 30 (หรือระดับ 
20 ในชวงตลาดซบเซา) เครื่องบงช้ีนี้บงบอกวา หุนกําลังมีแรงขายมากกวาแรงซ้ือ กลาวคือ RSI 
ของราคาหุนใด ๆ มักจะกอตัวถึงจุดสูงสุดและต่ําสุดกอนกราฟราคาหุนนั้น ๆ  
  2)   ถาราคาหุนสูงขึ้นแต RSI กลับลดลง แสดงถึงการไมยืนยันการขึ้นของราคาหุน
เปนการบงบอกการแยกตัวของราคา (Divergence) 
   3)   RSI มักจะกอตัวเปนรูปแบบตาง ๆ (เชน รูปแบบหัวและไหล) และแสดงแนวรับ
แนวตานไดชัดเจนกวาราคาหุน 
 

3) Stochastic   
        Stochastic เปนดัชนีวัดการแกวงตัวของราคาท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เคล่ือนไหวของราคาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ กับราคาปด ไดมาจากการรวบรวมของ Reuters (2540) 
Stochastic มาจากขอสังเกตท่ีวา ถาการสูงขึ้นของราคาหุนนั้นมีแนวโนมสูงขึ้นตอไป ราคาปดของ
หุนนั้นจะอยูใกลกับราคาสูงสุด แตถาราคาของหุนมีแนวโนมลดต่ําลง ราคาปดจะอยูในระดับ
เดียวกับราคาต่ําสุดของวัน  

เคร่ืองมือ Stochastic ประกอบดวย 
1)  เสน %K เปนเสน Stochastic 
2)  เสน %D เปนเสนคาเฉล่ียของเสน %K 
 
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้คือ 

 
 

  
 

 
       
 
 
 
 

                                 ราคาปด (วันนี้)  -  ราคาต่ําสุด (ในชวง n วัน) 
             ราคาสูงสุด (ในชวง n วัน)  -  ราคาต่ําสุด (ในชวง n วัน) 
 
   %D      =     คาเฉล่ีย (n วัน) ของคา %K 

%K        = 
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ประเภทของเคร่ืองมือ Stochastic 
      Fast Stochastic 
       Fast Stochastic เปนเครื่องมือวัดการแกวงตัวของระดับราคาในปจจุบันภายใน

ชวงกวางของระดับราคา  ณ ชวงเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงมีการแกวงตัวท่ีรวดเร็วมากจึงทําใหหลายฝายไม
นิยมใช เนื่องจากมีการแกวงตัวท่ีผันผวนและไมแนนอน ดังนั้น จึงมีการนิยมใช Slow Stochastic 
มากกวา  

 
สูตรการคํานวณ Fast Stochastic  
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3 : เสนเครื่องมือสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) 

 
      Slow Stochastic 

        Slow Stochastic  เปนเครื่องมือวัดการแกวงตัวของราคาท่ีถูกทําใหเรียบขึ้นจาก 
Fast Stochastic ซ่ึง Slow Stochastic ให Modified Moving Average ในการหาคา Slow %K เทากับ 
3 Period แตใน Fast Stochastic คาของ Fast %K จะใช Modified Moving Average เทากับ 1 Period 
หรือไมมีการเฉล่ียนั่นเอง  
 

                                          Current Close  -  Lowest  Lown 
                              Highest Highn  -  Lowest Lown 

%K 

%D 

FAST %K       = 
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         สูตรการคํานวณ Slow Stochastic  
 
 

     
 

ภาพที่ 4  : เสนเครื่องมือสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) 

 
 Modified Stochastic 
      Modified Stochastic เปนเครื่องมือวัดการแกวงตัวของราคาท่ีมีความยืดหยุนใน

การใชงาน โดยสามารถทําใหเรียบขึ้นจาก Fast Stochastic หรือทําใหแกวงตัวมากกวา Slow 
Stochastic ซ่ึงแตเดิม Fast Stochastic ใช Modified Moving Average ท่ีกําหนดชวงเวลาในการหาคา 
%D เทากับ 3 และ Slow Stochastic ใช Modified Moving Average ท่ีกําหนดชวงเวลา ในการหาคา 
%K และ %D เทากับ 3 แตใน Modified Stochastic ผูใชสามารถกําหนดคาของ Moving Average 
เทากับชวงเวลาใด ก็ได และสามารถกําหนดรูปแบบของ Moving Average ไดตามตองการ เพ่ือ
นํามาใชในการคํานวณหาคา %K และ %D  

 
 
 
 
 

SLOW %K   =  3 PERIOD MODIFIED MOVING AVERAGE OF FAST %K 
     %D        =  3 PERIOD MODIFIED MOVING AVERAGE OF SLOW %K 

%K 

%D 
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ภาพที่ 5 : เสนเครื่องมือสโตแคสติกสแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 

       
หลักการวิเคราะห Stochastic 

        Stochastic ประกอบดวยคาดัชนีสองคาคือ %K และ %D โดยจะบอกถึงภาวะการ
ซ้ือมากเกินไป (Overbought) เม่ือ Stochastic ตัดเสน 80% ขึ้นไป คืออยูในชวงระหวางเสน 80% ถึง 
100% และจะบอกถึงภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) เม่ือ Stochastic ตัดเสน 20% ลงมา คืออยู
ชวงระหวางเสน 0 ถึง 20% ลงมา และสัญญาณเตือนซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือเสน %D ตัดเสน 20% ลงมา 
และสัญญาณซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือเสน %K ตัดเสน %D ขึ้นไป สําหรับสัญญาณเตือนขายจะเกิดขึ้นเม่ือ
เสน %D ตัดเสน 80%ขึ้นไปและสัญญาณขายจะเกิดขึ้นเม่ือเสน %K ตัดเสน %D ลงมา  

 
   ความหมายของระดับ 0% และ 100% 
        ระดับ 0% หมายถึง ระดับท่ีบอกภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ของหุน แต ณ 

ระดับนี้ไมไดหมายความวาราคาหุนจะลดลงต่ํากวานี้อีกไมได เพียงแตบอกวา ณ ระดับนี้ราคาหุน
อาจหยุดพักช่ัวคราว หรืออาจดีดตัวสูงขึ้นเล็กนอยในลักษณะของ Technical Rebound กอนท่ีราคา
จะตกลงตอ ระดับ 0% จึงอาจตีความไดวา ราคาหุนไดลดลงมาถึงระดับ Weak 

        ระดับ 100% หมายถึง ระดับท่ีบอกภาวะซ้ือมากไป (Overbought) ของหุน แต ณ 
ระดับนี้ก็ไมไดหมายความวาราคาหุนจะไมสามารถวิ่งขึ้นสูงตอไปได แตกลับช้ีใหเห็นวาหุนมีความ
แข็งแกรง (Strong) จนสามารถผลักดันใหเสน Stochastic ขึ้นมาอยูท่ีระดับ 100% ได อยางไรก็ดี ณ 
ระดับราคานี้ Stochastic อาจมีการปรับตัวลงมาบาง (Technical Correction) แตเปนการปรับตัวเพ่ือ
ลดภาวะ Overbought มากกวา 

%K 

%D 
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3.2.2  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวนความแมนยําของสัญญาณซ้ือขาย ดวยการวิเคราะห
เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคแตละตัว เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทํานายสัญญาณซ้ือ
ขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคแตละตัว เนื่องจากในการศึกษานี้จะใชเกณฑการ
เปรียบเทียบสัดสวนความแมนยําของสัญญาณซ้ือขายจากการวิเคราะหเครื่องมือวิเคราะห
หลักทรัพยทางเทคนิคแตละตัวกับสัดสวนความถูกตองท่ีเกิดจากการสุม ซ่ึงสัดสวนความถูกตองท่ี
เกิดจากการสุมเทากับรอยละ 50 ดังนั้นจึงใชเกณฑนี้เปนตัวกําหนดสัดสวนความถูกตองจากการใช
การวิเคราะหเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค กลาวคือ ถาผลจากการวิเคราะหเครื่องมือ
วิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคมีสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายในระดับท่ีเกนิกวารอยละ 
50 แสดงวาสามารถยอมรับการวิเคราะหเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคไดระดับหนึ่ง แต
ถาผลจากการวิเคราะหเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคมีสัดสวนความถูกตองของสัญญาณ
ซ้ือขายในระดับท่ีต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 50 แสดงวาไมควรนําผลการวิเคราะหเครื่องมือวิเคราะห
หลักทรัพยทางเทคนิคดังกลาวมาใช เนื่องจากใหผลลัพธในระดับท่ีต่ํากวาการสุม ซ่ึงสมมติฐานท่ีจะ
ทดสอบมีดังตอไปนี้  
 
 H0 :   สัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทาง
เทคนิคตอจํานวนครั้งท้ังหมดท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคสงสัญญาณนอยกวา หรือ
เทากับรอยละ 50 หรือในรูปสัญลักษณ p ≤ 0.5 
 H1 :   สัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทาง
เทคนิคตอจํานวนครั้งท้ังหมดท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคสงสัญญาณมากกวารอยละ 
50 หรือในรูปสัญลักษณ p > 0.5 
 
 โดยเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานขางตนคือ Z-test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 
95 หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ท้ังนี้ถือวาขอมูลมีการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution) 
กลาวคือ มีการทดลองซํ้า ๆ กัน n ครั้ง ซ่ึงผลท่ีไดในแตละครั้งจะเปนอิสระตอกัน โดยผลจากการ
ทดลองแตละครั้งพริ้มฟา (2543) ไดกลาวไววาจะมี 2 ลักษณะคือ สมหวัง (ถูกตอง) และผิดหวัง (ไม
ถูกตอง) จากนั้นคํานวณหาคา Z ไดจากสูตร 
 
                         p   -   p0 

                          p0q0/n Z      = 
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 โดยท่ี p    คือ    สัดสวนของจาํนวนครั้งท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรพัยทางเทคนคิสง 
     สัญญาณถูกตองตอจํานวนครั้งท้ังหมดท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพย 
     ทางเทคนิคสงสัญญาณ 
  p0    คือ    สัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายท่ีคาดวาจะเกิด 
  q0    คือ    สัดสวนความไมถูกตองของสัญญาณซ้ือขายท่ีคาดวาจะเกิด 
  n     คือ     จํานวนครั้งท้ังหมดท่ีเครื่องมือทางเทคนคิสงสัญญาณ 
 
 นําคา Z ท่ีคํานวณไดไปเปรียบเทียบกับคา Z มาตรฐานภายใตพ้ืนท่ีการแจกแจงแบบปกติ 
สําหรับการทดสอบแบบทางเดียว ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ท่ีมีคาประมาณ 1.64 (จากการ
เปดตารางสถิติคา Z) หากคา Z ท่ีคํานวณไดมีคามากกวา 1.64 แสดงวาปฏิเสธ H0 โดยยอมรับ H1 

นั่นคือการสงสัญญาณจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคสามารถบอกสัญญาณซ้ือขายได
ถูกตองสูงกวาการสุม จึงควรนําการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคนั้นมาใชประกอบการพิจารณา
การลงทุนในหลักทรัพย หรือหากคา Z ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวา 1.64 แสดงวายอมรับ H0 ปฏิเสธ 
H1 นั่นคือการสงสัญญาณจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคสามารถบอกสัญญาณซ้ือขาย
ถูกตองต่ํากวาการสุม ดังนั้นจึงไมควรนําการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคนั้นมาใชประกอบการ
พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยได 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


