
 

 

 
บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.1  แนวคิดทางทฤษฎแีละทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยใชพ้ืนฐานทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน ใชขอมูลรายเดือนซ่ึง

เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตั้งแตวันท่ีจดทะเบียนกองทุนของแตละกอง ถึง ป 2553 ท้ังหมด 6 

นโยบาย เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนของกองทุนหุนระยะยาว และวัดประสิทธิภาพของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนฯ รายเดือน โดยใชตัวแปร Sharpe Index และวิธีการ

วิเคราะหแบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ (Stochastic Dominance) โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ของแตละนโยบาย เพ่ือใหนักลงทุนสามารถเลือกตัดสินใจลงทุนในกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และไดรับความพอใจท่ีคาดหวังสูงสุด 

 การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนหุนระยะยาว ท่ี

บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ครั้งนี้ ผูศึกษาใชแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้

              2.1.1  อรรถประโยชนและความตองการของผูบริโภค (Utility and Consumer Demand) 
จากพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้น อยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเลือก 

(Theory of choice) คือ ภายใตสถานการณหนึ่งบุคคลจะทําการจัดการรายไดท่ีเปนตัวเงิน เพ่ือซ้ือ

สินคาและบริการในอันท่ีจะทําใหเกิดอรรถประโยชนหรือความพอใจสูงสุด ภายใตงบประมาณท่ีมี

อยูจํากัด อยางไรก็ตามเม่ือสถานการณของการเลือกนั้นเผชิญกับความไมแนนอนบุคคลจะมี

ทางเลือกท่ีแตกตางไปตามระดับของความไมแนนอนท่ีเกิดขึ้น 

2.1.2  ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk) ตามทฤษฎีของการลงทุนความเส่ียงใน

การลงทุน คือ อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนนั้นไดรับจริง (Actual Return) คลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบน

หรือแตกตางไปจากอัตราผลตอบทนท่ีผูลงทุนนั้นคาดหวังไววาจะไดรับ (Expected Return)

ความสัมพันธของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ระดับผลตอบแทนจาการลงทุนใน

หลักทรัพย หรือทรัพยสินใด ๆ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับระดับความเส่ียง กลาวคือ หาก

ระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ระดับความเส่ียงท่ีผูลงทุนตองแบกรับจากการลงทุน

นั้นก็จะสูงขึ้นดวยเสมอ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 
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รูปที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเส่ียง  

ที่มา : การลงทุนพื้นฐานและการประยุกต (พรอนงค บุษราตระกุล, 2548) 

ความเส่ียงในการลงทุน มาจากปจจัยสําคัญ 2 ประเภท ดังรูปท่ี 2.2 คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปจจัยมหภาค (Macro Factors) ไดแก Pervasive Risk และSystematic 

Risk เปนความเส่ียงท่ีเปนระบบ มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดทุนโดยรวม 

จึงเปนความเส่ียงท่ีผูลงทุนไมอาจขจัดใหหมดไปจากการลงทุนนั้นได 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยจุลภาค (Micro Factors) ไดแก Unsystematic Risk หรือความ

เส่ียงท่ีไมเปนระบบ หรือความเสียงเฉพาะตัว ท่ีเม่ือเกิดขึ้นแลวจะกระทบหลักทรัพยใดหลักทรัพย

หนึ่งโดยเฉพาะ ผูลงทุนสามารถขจัดหรือลดความเส่ียงประเภทนี้ได โดยการกระจายการลงทุนใน

หลักทรัพยหลายตัวท่ีพิจารณาคัดเลือกอยางถ่ีถวนแลว 

 
รูปที่ 2.2  แสดงความเส่ียงท่ีเปนระบบและความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 
ที่มา : การลงทุนพื้นฐานและการประยุกต(พรอนงค บุษราตระกุล, 2548) 
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ความเส่ียงของกลุมลงทุนจะพิจารณาผลกระทบท่ีมาจากการกระจายความเส่ียงในกลุม

ลงทุน หรือเรียกวา Diversification Effect เขามาในการคํานวณความเส่ียงรวมของกลุมลงทุนดวย

โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางหลักทรัพยมีมากนอย หรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือตรง

ขามกัน 

2.1.3 ความไมแนนอน (Uncertainty) พฤติกรรมภายใตความไมแนนอน (Behavior under 

Uncertainty) สมมติวา utility function 
1) มี single argument “wealth” วัดในรูปหนวยท่ีเปนเงิน 

2) มีลักษณะเพ่ิมขึ้นอยางเขมงวด 

3) มีลักษณะท่ีตอเนื่องดวย first and second - order derivatives ที่เปนแบบตอเนื่องดวย 

ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของความม่ังคั่งท่ีพึงพอใจ (Increasing Wealth Preference) ที่แสดงถึง

ความม่ังคั่ง ยิ่งมากย่ิงด ีจะพิสูจนโดยใชฟงกช่ันความพอใจ คือ ถามีความม่ังคั่งท่ีดีกวาก็จะถูกเลือก 

ดังนั้นฟงกช่ันความพอใจจะเปนการเพ่ิมขึ้นอยางสมํ่าเสมอ โดยท่ีฟงกช่ันความพอใจจะมีการ

เพ่ิมขึ้นของความม่ังคั่ง ถา u' (w) ≥ 0 ท่ีทุกๆ คาของ w : Wealth ดวย มีอยางนอย 1 คาท่ีไมเทาเทียม

กัน 

2.1.4 อัตราผลตอบแทนท่ีปรับตัวดวยความเส่ียง (Risk-adjusted return)  
จากการตัดสินใจลงทุนอยูภายใตปจจัย 2 ตัว คือ อัตราผลตอบแทน และความเส่ียง การ

วัดผลการดําเนินงานของกลุมการลงทุนจึงควรใชอัตราผลตอบแทนท่ีปรับดวยความเส่ียง (Risk-

adjusted return) เปนตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน แนวทางการวัดผลการดําเนินงานของกลุมการลงทุน 

โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงเปนหลัก โดยใชแนวคิดมาตรวัดตามตัว

แบบของ Sharpe  

2.1.5 มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe  
มาตราวัดของวิลเล่ียม ชารป (William Sharpe,1966:134) เปนมาตรวัดท่ีพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนสวนชดเชยความเส่ียงตอหนึ่งหนวยของความเส่ียงโดยรวม ดังนี ้ 

( )pi f
pi

pi

R RS
σ
−

=  

โดยท่ี piS  = มาตรวัดของวิลเล่ียม ชารป 

piR  = คาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนของกองทุนหุนระยะยาวท่ี i  

   ในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยท่ี i = 1,……,6 

              fR  = คาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
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pσ   = สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนหุนระยะยาว 

   แตละกอง 

มาตรวัดของ Sharpe เปนการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน โดยเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนท่ีปรับดวยคาความเส่ียงกับอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดวยคาความ

เส่ียงแลว โดยความเส่ียงท่ีใชตามแนวความคิดนี้  ไดแก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา

ผลตอบแทน ซ่ึงมาตรวัด Sharpe จะมีความเหมาะสมในสถานการณซ่ึงกลุมหลักทรัพยหรือกองทุน

ใดๆ เปนเพียงกลุมหลักทรัพยเดียวของผูลงทุน ซ่ึงเปรียบไดกับการท่ีสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

นั้น สามารถเลือกลงทุนไดเพียงกองทุนเดียว ซ่ึงความเส่ียงท่ีผูลงทุนจะตองไดรับมาก็คือ ความเส่ียง

ท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนฯ ท้ังหมด ในกรณีนี้ ควรใชมาตรวัดของ Sharpe วัดผลการ

ดําเนินงานของกองทุนนั้น ๆ เนื่องจากมาตรวัดนี้ใชคาความเส่ียงรวมของกองทุนเปนตัวปรับคา

อัตราผลตอบแทน  

เนื่องจาก Sharpe Index เปนมาตรวัดท่ีคํานวณโดยใชหลักการปรับฐานของอัตรา

ผลตอบแทนตอความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใหอยูบนฐานเดียวกัน (Risk Adjusted Basis) จึงสามารถ

นําไปใชวัดผลการดําเนินงานของกลุมการลงทุนได ซ่ึงถากลุมการลงทุนท่ีมี คา Sharpe Index สูง 

จะมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา กลุมการลงทุนท่ีมี คา Sharpe Index ท่ีมีคาต่ํากวา 

2.1.6 การวิเคราะหโดยใช สโทแคสติก ดอมิแนนซ (Stochastic Dominance Analysis) 
เปนหลักการท่ีเกี่ยวกับการเลือกในสถานการณท่ีมีความเส่ียง เพ่ือระบุสภาพความเส่ียงท่ี

เกิดขึ้นในความชอบหลายๆ ทาง และแกปญหาทางเลือกท่ีมีความเส่ียง โดยการเปรียบเทียบกองทุน

หรือกลุมหลักทรัพยลงทุนใดๆ ใชแนวคิดท่ีมีขอสมมุติท่ีวานักลงทุนเปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Risk Averse) และผลตอบแทนกระจายตัวในโคงปกต ิ(Normal Distribution) ในความเปนจริงอาจ

ไมเปนเชนนั้น กลาวคือนักลงทุนอาจจะเปนผูท่ีชอบความเส่ียงก็ได ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการ

เปรียบเทียบกองทุนหรือกลุมหลักทรัพยลงทุน เพ่ือหลีกเล่ียงขอจํากัดของขอสมมุติดังกลาว         

สโทแคสติก ดอมิแนนซ จะทําการตั้งสมมติฐานตางๆ ดังนี ้

1) แตละบุคคลคาดหวังความพอใจสูงสุด 

2) ทําการเปรียบเทียบ 2 ทางเลือก โดยท่ีทางเลือกเหลานั้นไมไดมีการรวมตัวกันแบบโคง

หงาย จึงจะถูกเลือกได 

3) การวิเคราะหแบบสโทแคสติค ดอมิแนนซ ถูกพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของความนาจะเปน

ของการกระจายของตัวแปรสุมตาง  ๆ

เพ่ือใชจัดลําดับกิจกรรมท่ีมีความไมแนนอน เชน การกระจายคาความนาจะเปน ซ่ึงใช

ขอจํากัดเพียงเล็กนอยในการพิจารณาฟงกช่ันความพอใจของผูตัดสินใจ เพราะไมตองการรูปแบบ
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ฟงกช่ันความพอใจท่ีเจาะจง และไมตองการขอสมมติท่ีเกี่ยวกับการกระจายคาความนาจะเปนของ

ผลลัพธท่ีได ดังนั้นจึงใชกฎการตัดสินใจท่ัวไป โดยสโทแคสติก ดอมิแนนซ จะสมมติใหแตละ

บุคคลคาดหวังความพอใจของความม่ังคั่งท่ีสูงสุด  

กําหนดให      x   คือ  ระดับความม่ังคั่ง  

                      f(x)  คือ  ฟงกช่ันความนาจะเปนของแตละระดับความม่ังคั่งของทางเลือก f  

                     g(x)   คือ  ฟงกช่ันความนาจะเปนของแตละระดับความม่ังคั่งของทางเลือก g  

                     u(x)   คือ  ฟงกช่ันอรรถประโยชน  

สามารถเขียนความพอใจท่ีคาดหวังระหวางทางเลือกท่ีคาดหวังแตกตางกัน ดังนี ้

( ) ( ) ( ) ( )u x f x dx u x g x dx
∞ ∞

∞ ∞

−∫ ∫  
 

เขียนไดเปน               ( )( ( ) ( ))u x f x g x dx
∞

−∞

−∫  

ถาชอบทางเลือก f  มากกวาทางเลือก g เครื่องหมายหนาพจนจะเปนบวก  

ถาชอบทางเลือก g มากกวาทางเลือก f  เครื่องหมายหนาพจนจะเปนลบ 

2.1.7  สโทแคสติก ดอมิแนนซ ลําดับที ่1 (First Order Stochastic Dominance: FSD) 

สโทแคสติก ดอมิแนนซ ลําดับท่ี 1 (ในรูปท่ี 2.3) เปนการวัดความพอใจท่ีมีขอสมมติในการ

อางอิง เพราะขอสมมติตางๆ จะเปนของนักลงทุนผูท่ีชอบท่ีจะไดรับเงิน หรือถือเงินมากกวาท่ีจะได

เงินจํานวนนอย และไมไดรับความพึงพอใจในปญหาท่ีจะแกไขได ซ่ึงแนวคิดนี้ไดนําเสนอโดย 

Hader,J. and Russell, W. (1969) โดยนําสมการมาอินทิเกรต  

กําหนดให ( ) ( )F x f x dx
∞

−∞

= ∫  และ ( ) ( )G x g x dx
∞

−∞

= ∫                          

ดังนั้น   [ ]( )( ( ) ( )) '( )( ( ) ( ))u x F x G x u x F x G x dx
∞

−∞

− − −∫  

เนื่องจากพจนทางดานซายมืออยูทางซายของการกระจายของความนาจะเปน ท่ีความนาจะ

เปนของความถ่ีสะสมเทากับศูนย ดังนั้นทําการอินทิเกรตบางสวน (Integrate by Part) จะได 

  '( )( ( ) ( ))u x f x g x dx
∞

−∞

− −∫  
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โดยเพ่ิมขอสมมติเขาไปเพ่ือกําหนดเครื่องหมายของสมการ เชน สมมติวายังไมไดรับความ

พึงพอใจ โดยชอบความพอใจมากกวา u'(x) > 0 ท่ีทุกๆ x ดังนั้นพจนนี้จึงมีเครื่องหมายเปนบวก

เสมอ แสดงวานําเครื่องหมายมาจากพจนของ F(x) - G(x) ซ่ึงแสดงความแตกตางระหวางความ

นาจะเปนของการกระจายแบบสะสม ซ่ึงสามารถเพ่ิมสมมติฐานเขาไปอีกวาความแตกตางระหวาง 

F(x) และ G(x) เปนคาลบหรือศูนย ท่ีทุกๆ คาของ x ดังนั้นเสนการกระจายของทางเลือก f จะนอน

หรือมีแนวโนมอยูทางขวามือของความนาจะเปนแบบสะสมของทางเลือก g ท่ีระดับความม่ังคั่ง

เทากับ 7 จะมีพ้ืนท่ีใตกราฟของการกระจาย g(x) ท่ีมากกวา f(x) ท่ีทุกๆระดับของ x โดยท่ี F(x) ≤ 

G(x) แสดงถึงคุณสมบัติท่ีวาคาเฉล่ียของความม่ังคั่งของทางเลือก f จะมากกวาทางเลือก g และที่

ทุกๆ ระดับของความนาจะเปนท่ีไดรับความม่ังคั่งอยางนอยท่ีสุดภายใตทางเลือก f จะมากกวา

ทางเลือก g 

 

รูปที่ 2.3 แสดงการวิเคราะหโดยใชสโทแคสตกิ ดอมิแนนซ ลําดับท่ี 1  

ที่มา : Ranking mutual funds using unconventional utility theory and stochastic dominance (Vinod, H. D., 2004) 

ดังนั้นระหวางการกระจายท่ีมีความเส่ียงของ 2 ทางเลือกท่ีทุกๆ ระดับความพอใจท่ีสูงสุด

ดังนั้นความนาจะเปนของการกระจายของทางเลือก f จะมีอํานาจดีกวาทางเลือก g สรุปไดวา
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ทางเลือก f มีลักษณะเดนเหนือทางเลือก g โดยใชสโทแคสติก ดอมิแนนซ ลําดับท่ี 1 ดังรูปท่ี 2.3 

เม่ือผูท่ีตัดสินใจมีความพอใจในความม่ังคั่งหนวยสุดทายเปนบวก ท่ีทุกๆระดับของ x (u'(x) > 0 ) 

และท่ีทุกๆ ความนาจะเปนสะสมของคา x ภายใตการกระจายของ f(x) ≤  g(x) ถามีการกระจายของ

ผลตอบแทนดวยความถ่ีสะสม (Cumulative Distribution Fuction: CDF) ดังนั้นทางเลือก f จะให

ผลตอบแทนสูงกวาทางเลือก g หรือทางเลือก f เดนกวาทางเลือก g โดยใชสโทแคสติก ดอมิแนนซ

ลําดับท่ี 1 จะเขียนไดเปน 

 

ซ่ึงการกระจายคาความนาจะเปนแบบสะสม (Cumulative Probability: CP) ของทางเลือก f

จะอยูทางขวามือของทางเลือก g เสมอท่ีทุกๆ ระดับของ x ความนาจะเปนแบบสะสมของ x ท่ี

ทางเลือก f จะไดรับระดับความม่ังคั่งท่ีสูงกวาหรือดีกวาทางเลือก g หมายความวาการกระจายแบบ

สะสมของทางเลือกท้ัง 2 ตองไม เทากัน นักลงทุนมีคาจะคาดหวังของผลตอบแทน 

(ExpectedReturn) ของทางเลือก f ท่ีมากกวาทางเลือก g (Vinod, H.D., 2004) 

2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 นัทที กัลชาญพิเศษ (2541) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและการบริหารกลุมสินทรัพย

ลงทุนท่ีเหมาะสําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยชวงป 2536-2539 โดยสราง

กลุมสินทรัพยลงทุนท่ีประกอบดวย กลุมสินทรัพยเส่ียง และสินทรัพยไมเส่ียง โดยคัดเลือกมาจาก

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ แลวคัดเลือกหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตลาดสูงสุดในแตละกลุมอุตสาหกรรม

ไดแก กลุมธนาคารพาณิชย กลุมส่ือสาร กลุมส่ิงพิมพ กลุมยานยนต กลุมพลังงานกลุมโรงพยาบาล 

กลุมอาหาร แลวนํามาสรางกลุมสินทรัพยลงทุน โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนสวนเพ่ิมตอความ

เส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพยไดเปนกลุมสินทรัพยลงทุน ซ่ึงประกอบดวยหลักทรัพยดังนี้ BBL, 

SHIN, TFB, MGR, LH, DS โดยพิจารณาสินทรัพยไมมีความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการฝากเงิน

แบบประจํา 3 เดือน ซ่ึงใหอัตราดอกเบ้ียสูงสุด ณ ขณะนั้น โดยศึกษาจากแนวคิดจากการบริหาร

แบบแอคทีฟ พบวากลุมสินทรัพยลงทุนท่ีเหมาะสมตามแนวคิดแบบแอคทีฟ ใหผลตอบแทนรอย

ละ 53.33 ตอป ขณะท่ีผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยอยูท่ีรอยละ 3.2 ตอปและ กลุมสินทรัพย

ลงทุนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีกวาตลาดหลักทรัพย ท้ังการวัดแบบ Sharpe วัดผลตอบแทนสวน

เพ่ิมตอความเส่ียงรวม และ Trey nor วัดผลตอบแทนสวนเพ่ิมตอความเส่ียงท่ีเปนระบบ 

พิเชษฐ โพธิจรรยากุล (2545) ไดทําการศึกษาถึงความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุน

รวมทั่วไปท่ีเปดดําเนินงาน และมีการลงทุนในประเทศไทยท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
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กองทุนรวม 14 บริษัท ตั้งแตเดือนมิถุนายนป พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2544 การศึกษา

พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมมีอัตราต่ํากวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง ท้ังนี้

เนื่องจากวาชวงเวลาท่ีศึกษาประเทศไทยกําลังเขาสูภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําใหผลท่ีไดจาก

การศึกษาไมสอดคลองกับทฤษฎี การศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของกองทุน 

และผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวเปนสวนใหญ โดยมีคาเบตารวม นอย

กวา 1 แสดงวา กองทุนสวนใหญจะมีการปรับตัวท่ีชากวาตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะกองทุนรวมท่ี

มีนโยบายการลงทุนแบบหนวยลงทุนและตราสารหน้ี จะใหคาเฉล่ียเบตาท่ีนอยจนถึงติดลบ 

 ภวิษฐพร วงศศักดิ์ (2549) ทําการศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ี

ลงทุนในตางประเทศโดยมีกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศท่ีใชในการศึกษา 17 กองทุน ใช

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรายสัปดาห ระยะเวลาต้ังแต เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง ธันวาคม 

พ.ศ.2548 การวิเคราะหใชแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (capital asset pricing model : CAPM ) 

จากการทดสอบขอมูลโดยวิธียูนิทรูท พบวาขอมูลอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน

ตางประเทศทุกกองทุนมีลักษณะนิ่ง การหาคาความเส่ียง ( β ) พบวา กองทุนรวมท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ 13 กองทุน มีคาความเส่ียง ( β ) เปน บวก แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุน

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด สวนอีก 4 กองทุนท่ีเหลือ มีความเส่ียง(β) 

เปน ลบแสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทน

ของตลาด และจากการหาคาความเส่ียง พบวากองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศท้ัง 17 กองทุน มี

คาความเส่ียง ( β ) นอยกวา 1 ท้ังหมด แสดงวามีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนในอัตราท่ีนอยกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงเรียกไดวาเปนกองทุนประเภทปรับตัวชา

เม่ือนําอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศแตละกองทุนมาเปรียบเทียบกับ

อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง พบวา กองทุนเปดไทยพาณิชย เกษียณสุข 

(ตราสารหน้ี) และโครงการจัดการกองทุนเปดโกลบอล บาลานซ ฟนด ออฟฟนด เปนกองทุนท่ีให

อัตราผลตอบแทนมากกวาอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง สวนกองทุนท่ี

เหลืออีก 15 กองทุน ใหอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจาก

ความเส่ียง 

วรัณญา นวะมะรัตน (2550) ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และความสามารถในการ

บริหารหลักทรัพยของกองทุนรวม เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบหากองทุนท่ีมีผลตอบแทนมาก

หนวยลงทุนดีท่ีสุด ความเส่ียงต่ําท่ีสุด และสามารถบริหารกลุมหลักทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ท่ีสุดเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ในการศึกษาไดนําแนวความคิด

พ้ืนฐานทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยหรือ Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) 

และปะยุกตใชแบบจําลองของ Sharpe Index ,Treynor Index และ Jensen Index เพื่อวัด

ความสามารถในการบริหารหลักทรัพยของกองทุน โดยคัดเลือกกองทุนเปดตราสารทุนท่ีมีนโยบาย

การจายปนผล จํานวน 10 กองทุน ท่ีมีระยะเวลา ในการดําเนินงานอยูในชวงเดือน มกราคม พ.ศ. 

2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงเปนชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอยูในเกณฑดี เฉล่ียรอยละ 

5.7 ตอป ผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเปนรายกองทุน 22 พบวากองทุนท่ีมีผลตอบแทนดีท่ีสุด คือ 

กองทุนเปด ทิสโกหุนทุนปนผล (TISCOEDF) สวนกองทุนท่ีใหผลตอบแทนนอยท่ีสุด คือ กองทุน

รวม วรรณพลัสวรรณ (ONE+1) หากพิจารณาทางดานความเส่ียง พบวากองทุนท่ีมีคาความเส่ียง

สูงสุด คือ กองทุนเปดทิสโกหุนทุนปนผล (TISCOEDF) กองทุนท่ีมีคาความเส่ียงต่ําท่ีสุด คือ 

กองทุนเปดธนาวรรณ (THANAI) จากการศึกษาทางดานอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ผล

การศึกษาเปนไปตามทฤษฎีท่ีวาผลตอบแทนสูงความเส่ียงสูง (High Risk High Return) ในสวนของ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาด มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญ 8 กองทุนจากท้ังหมด 10 กองทุน โดยมีกองทุนท่ีมีคาเบตามากกวา 1 จํานวน 4 กองทุน 

แสดงวาเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยท่ีปรับตัวเร็ว (Agressive Fund) สวนกองทุนท่ี

มีคาเบตานอยกวา 1 มี 4 กองทุน แสดงวาเปนกองทุนประเภทปรับตัวชา (Defensive Fund) 

Surang Mainkamnurd (1996) ไดประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเปดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 51 กองทุน ในชวงป ค.ศ. 1992 – 1995 โดยใชขอมูลราย

สัปดาหรวม 168 สัปดาห มาตรวัดท่ีใชไดแก มาตรวัดของ Sharpe มาตรวัดของ Treynor และมาตร

วัดของ Jensen สวนเกณฑเปรียบเทียบนั้น ใชอัตราผลตอบแทนสวนเกินท่ีปรับดวยคาความเส่ียง

โดยอัตราผลตอบแทนตลาดสวนเกินคํานวณจากสวนตางระหวางอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ี

คํานวณจากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง

ท่ีใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา พบวาโดยเฉล่ียแลวกองทุนรวมมีผลงานดําเนินงานท่ีต่ํากวาผล

การดําเนินงานของตลาด ซ่ึงผูวิจัยช้ีวากองทุนรวมควรกระจายความเส่ียงท่ีไมเปนระบบออกไป 

นอกจากนั้นยังพบวา ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท่ีใชมาตรวัดของ Sharpe และมาตรวัดของ 

Treynor ใหผลท่ีคงเสนคงวาตลอดชวงเวลา 

การศึกษา อันสรุปไดวา ผูลงทุนสามารถใชผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมเปนขอมูลเพ่ือ

การตัดสินใจลงทุนได 

 


