
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือ
ขายจากเครื่องมือทางเทคนิค กับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ี
ไดจากการลงทุนในหลักทรพัยโดยใชสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค 
และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาเครื่องมือในการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํามาก
ท่ีสุด โดยใชเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค 5 ชนิด คือ เครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ 
(Relative Strength Index : RSI) เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average 
Convergence Divergence : MACD) เครื่องมือเสนสโตเคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) เครือ่งมือ
เสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) และ เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง 
(Modified Stochastic)  โดยไดทําการวิเคราะหรวมกับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริงในตลาด
หลักทรัพยในชวงป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2547  รวมระยะเวลา 2 ป สําหรับหลักทรัพยในกลุม
เงินทุนและหลักทรัพย (Finance and Securities Sector) จํานวน 17 หลักทรัพยดวยกันคือ บริษัท
เงินทุนสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) (ACL) บริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด (มหาชน) (ASL) 
บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) (ASP) บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)    (KEST) บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ จํากัด (มหาชน) (KGI) บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน 
จํากัด (มหาชน) (KK) บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) (NFS) บริษัท นวลิสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) (NVL) บริษัท สยามเจเนอรัล จํากัด (มหาชน) (SGF) บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) (SICCO) บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) (SSEC)  บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) (THANI)  บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) (TISCO) บริษัท ฐิติกร จํากัด 
(มหาชน) (TK) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) (TNITY) บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด 
(มหาชน) (US) และ บริษัทหลักทรัพยซิมิโก จํากัด (มหาชน) (ZMICO) โดยผลการศึกษาสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี ้คือ 
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5.1.1 การศึกษาเปรียบเทียบการสงสัญญาณซ้ือขายทีไ่ดจากการวิเคราะหทางเทคนิคกบัการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพยจริง ผลการศึกษาเปนดังนีค้ือ 

เคร่ืองมือเสนดัชนกีําลงัสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI)  
การใชเครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธกับสัญญาณซ้ือขายโดยการตัดสินใจซ้ือขาย

หลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาไมสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยไดเลย เพราะตางก็ใหผลจากการคํานวณท่ี
ต่ํากวาการสุม 

 
เคร่ืองมือเสนคาเฉลี่ยเคลือ่นที่สองเสน (Moving Average Convergence Divergence : 

MACD) 
การใช เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนกับสัญญาณซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือ

หลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนใน
กลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพยดังตอไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด 
(มหาชน)  บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)  บริษัท นวลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  บริษัทเงินทุน
สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   และ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน)   

สวนการใชเครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสนกับสัญญาณขายพบวาสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพยดังตอไปนี้คือ 
บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)     
บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน)     และ 
บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)   

และเม่ือพิจารณาสัญญาณซ้ือขายรวมแลวการใชเครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน 
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดใน
หลักทรัพยดังตอไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส 
จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนธนชาติ 
จํากัด (มหาชน)   บริษัท นวลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   
และ บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน)   
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เคร่ืองมือเสนสโตแคสตกิสแบบชา (Slow Stochastic) 
การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชากับสัญญาณซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย

ภายในระยะเวลา 2 ป พบวาไมสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนซ้ือใน
หลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยไดเลย เพราะตางก็ใหผลจากการคํานวณท่ีต่ํา
กวาการสุม 

 สวนการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชากับสัญญาณขายพบวาสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพยเพียง 2 
หลักทรัพยคือ บริษัทเงินทุนสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)   และบริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด 
(มหาชน)   

และเม่ือพิจารณาสัญญาณซ้ือขายรวมแลวการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา 
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพย
เพียง 2 หลักทรัพยคือ บริษัทเงินทุนสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)   และบริษัทหลักทรัพยเคจีไอ จํากัด 
(มหาชน)   

 
เคร่ืองมือเสนสโตแคสตกิสแบบเร็ว (Fast Stochastic) 
การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็วกับสัญญาณซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย

ภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนซ้ือในหลักทรัพย
กลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพยเพียง 2 หลักทรัพยคือ บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด 
(มหาชน)   และบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)   

 สวนการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็วกับสัญญาณขายพบวาสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดในหลักทรัพยดังตอไปนี้คือ 
บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุน
สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนทิสโก 
จํากัด (มหาชน)   และ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)   

และเม่ือพิจารณาสัญญาณซ้ือขายรวมแลวการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดใน
หลักทรัพยดังตอไปนี้คอื บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)   บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด 
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(มหาชน)   บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) หรือ   บริษัทเงินทุน   ทิสโก จํากัด (มหาชน)   
และ บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)   

 

เคร่ืองมือเสนสโตแคสตกิสแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 
การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุงกับสัญญาณซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือ

หลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาไมสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนซ้ือ
ในหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยไดเลย เพราะตางก็ใหผลจากการคํานวณ
ท่ีต่ํากวาการสุม 

 สวนการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุงกับสัญญาณขายพบวาสามารถ
นํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดเพียงหลักทรัพยเดียว
คือ บริษัท ราชธาน ีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)   

และเม่ือพิจารณาสัญญาณซ้ือขายรวมแลวการใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง 
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยไดเพียง
หลักทรัพยเดียว คือ บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)   

 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายจากเครื่องมือทาง
เทคนิคท้ัง 5 เครื่องมือ กับราคาหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริง เครื่องมือทางเทคนิคท่ีสามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยไดคือ 
เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence  : MACD) 
เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) และ เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบ
ปรับปรุง (Modified Stochastic) สวนเครื่องเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) 
และเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) ไมสามารถนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท้ัง 17 หลักทรัพยได เพราะใหผลจาก
การคํานวณท่ีต่ํากวาการสุม 
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5.1.2 ผลการศกึษาเปรียบเทยีบผลตอบแทนทีไ่ดจากการลงทนุในหลกัทรัพยโดยใช
สัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค สามารถสรุปผลไดดังนี้คือ 

การใชเครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) กับสัญญาณซ้ือขาย
โดยการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยไดรอยละ 12.63 การใชเครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving 
Average Convergence Divergence  : MACD) กับสัญญาณซ้ือขายโดยการตัดสินใจซ้ือขาย
หลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถใหผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยไดรอย
ละ 19.71  การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) กับสัญญาณซ้ือขายโดยการ
ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถใหผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพยไดรอยละ 20.35, การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) กับ
สัญญาณซ้ือขายโดยการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยภายในระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถให
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยไดรอยละ 26.69,  การใชเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบ
ปรับปรุง (Modified Stochastic) กับสัญญาณซ้ือขายโดยการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลา 2 ป พบวาสามารถใหผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยไดรอยละ 20.63 

 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยใชสัญญาณ
ซ้ือขายจากเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคพบวาเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast 
Stochastic) ใหผลตอบแทนสูงเปนอันดับแรก ตอมาคือ เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง 
(Modified Stochastic), เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic), เครื่องมือเสนคาเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence : MACD) และเครื่องมือเสนดัชนี
กําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) ใหผลตอบแทนสูงเปนอันดับตอมาตามลําดับ 

 
5.1.3 ผลศึกษาเปรียบเทียบหาเคร่ืองมือในการวิเคราะหหลักทรัพยที่ถูกตอง รวดเร็ว และ

แมนยํามากที่สุด สามารถสรุปผลไดดังนี้คือ 

เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหความถูกตองมากท่ีสุด โดยวัดจากอัตราการ
สงสัญญาณซ้ือขายท้ังหมดท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีสงสัญญาณซ้ือขายท่ีถูกตอง
นอยท่ีสุด ไปหาเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีสงสัญญาณซ้ือขายท่ีถูกตองมากท่ีสุด คือ 
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1. เครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) 
2. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) 
3. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 
4. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) 
5. เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence : 

MACD) 
 

สวนเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหความรวดเร็วมากท่ีสุด โดยวัดจาก
จํานวนครั้งท่ีเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีสงสัญญาณซ้ือขายนอยท่ีสุด ไปหา
เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีสงสัญญาณซ้ือขายท่ีมากท่ีสุด คือ 

1. เครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) 
2. เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence : 

MACD) 
3. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 
4. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) 
5. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) 

 
สวนเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหความแมนยํามากท่ีสุด โดยวัดจาก

เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหผลตอบแทนมากท่ีสุดจากการลงทุนในหลักทรัพย 
โดยใหผลการศึกษาเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท่ีใหผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีนอยท่ีสุดไปหาเครือ่งมือวิเคราะหหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนจากการลงทุนมากท่ีสุด 
คือ 

1. เครื่องมือเสนดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) 
2. เครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving Average Convergence Divergence : 

MACD) 
3. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastic) 
4. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง (Modified Stochastic) 
5. เครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาท่ีผานมาเราไดผลการศึกษาวา เราสามารถเลือกใชเครื่องมือวิเคราะห

หลักทรัพยทางเทคนิคเครื่องมือใดในการตัดสินใจเลือกซ้ือหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรพัย
ท้ัง 17 หลักทรัพยท่ีใหสัดสวนความถูกตองของสัญญาณทางเทคนิคไดมากท่ีสุด ใหผลตอบแทนท่ี
สูงท่ีสุด ใหความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํามากท่ีสุด ในการตัดสินใจเขาไปลงทุนในหลักทรัพย
กลุมเงินทุนและหลักทรัพยจํานวน 17 หลักทรัพยดวยกัน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไดมุงเนนให
ความสําคัญกับสัญญาณซ้ือขายท่ีเกิดจากการสงสัญญาณของเครื่องมือทางเทคนิคเทานั้น ไมได
คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงทางดานปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยเลย ซ่ึงอยางไรก็ตามการลงทุนท่ี
ปลอดภัยนักลงทุนควรใชการวิเคราะหหลักทรัพยโดยเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค เพ่ือ
เปนการกําหนดทิศทางในการซ้ือขายเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดใหการลงทุน โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้ยังมีขอเสนอแนะดังนี ้คือ 

1. เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท้ัง 5 ชนิด สามารถนํามาใชวิเคราะห
หลักทรัพยท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยไดแตกตางกัน กลาวคือ เครื่องมือเสนดัชนีกําลัง
สัมพัทธ (Relative Strength Index : RSI) และเครื่องมือเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน (Moving 
Average Convergence Divergence  : MACD) เหมาะสําหรับหลักทรัพยท่ีมีการเคล่ือนไหวของ
ราคาในลักษณะของแนวโนม (Trend) มากกวา เชนราคาของหลักทรัพยท่ีอยูในชวงของแนวโนม
ราคาขึ้น หรือแนวโนมราคาลง เปนตน สวนเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบชา (Slow Stochastec) 
เสนสโตแคสติกสแบบเร็ว (Fast Stochastic) และเครื่องมือเสนสโตแคสติกสแบบปรับปรุง 
(Modified Stochastic) เหมาะสําหรับหลักทรัพยท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาในลักษณะไซดเวย 
(Side Way) มากกวา คือ ราคาหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงในชวงแคบ ๆ  

2. การใชเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคท้ัง 5 ชนิดนั้นไดกําหนดระยะเวลา
การศึกษาไวเปนเวลา 2 ป ซ่ึงจัดวาเปนการลงทุนในระยะยาว จึงทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุน
คอนขางสูงมาก ซ่ึงหากลดระยะเวลาการศึกษาลงมาเปน 1 ป  1 เดือน รายสัปดาห หรือรายวัน 
อาจจะไดผลการศึกษาท่ีแตกตางออกไป เพราะฉะนั้นควรมีการศึกษาในหลายชวงเวลาท่ีแตกตาง
กัน และนําผลการศึกษาท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบกัน  

3. การศึกษาครั้งนี้ไดใชเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค 5 ชนิด กับหลักทรัพย
เพียงกลุมเดียวคือ หลักทรัพยในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยเพียง 17 หลักทรัพยเทานั้น ซ่ึงเครื่องมือ
ทางเทคนิคท่ีไดนํามาใชวิเคราะหในครั้งนี้นั้นอาจใหผลการศึกษาท่ีแตกตางออกไปในกลุม
หลักทรัพยอ่ืน เพราะฉะนั้นควรมีการศึกษาในหลักทรัพยกลุมอ่ืนท่ีแตกตางออกไป และนําผล
การศึกษาท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบกัน  
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อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไมไดนําเอาปจจัยพ้ืนฐานเขามารวมในการวิเคราะห
หลักทรัพยเลย ซ่ึงอยางไรก็ตามการลงทุนท่ีปลอดภัยนักลงทุนควรใชการวิเคราะหหลักทรัพยโดย
เครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการซ้ือขายเพ่ือใหได
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดในการลงทุน และเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคนั้นมีหลาย
เครื่องมือดวยกัน นักลงทุนจึงควรศึกษาและทําความเขาใจกับเครื่องมือวิเคราะหหลักทรัพยทาง
เทคนิคแตละเครื่องมืออยางถองแท เพ่ือใหการลงทุนของนักลงทุนไดรับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด  

  
 


