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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน 
ในประเทศและลงทุนต่างประเทศ 2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ และ 3) เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมจากกองทุนรวม 60 กองทุน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา ตั้งแต่ 2 มกราคม 
2557 ถึง 28  ธันวาคม 2561 ได้แก่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
ดัชนีตลาด MSCI WORLD และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง แล้วน ามา
ค านวณหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด 4 ตัว ได้แก่  
มาตรวัด Sharpe, มาตรวัด Treynor, มาตรวัด Jensen และมาตรวัด Information Ratio 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) คุณลักษณะกองทุนรวม กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเป็นกองทุนที่ลงทุน 
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศเป็นกองทุนที่เน้นลงทุน 
ในหน่วยลงทุนเพียงกองทุนเดียวในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนที่เหลือของเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด         
 2) ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง พบว่า อัตราผลตอบแทนกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมากกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ด้านความเสี่ยง
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศเมื่อพิจารณาจาก 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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 3) ผลการด าเนินงาน พบว่า กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลด าเนินงานดีกว่า
กองทุนรวมที่มีนโยบายต่างประเทศและดีกว่าตลาดเมื่อพิจารณาด้วยมาตรวัด Sharpe มาตรวัด 
Treynor มาตรวัด Jensen และมาตรวัด Information Ratio  
  
ค ำส ำคัญ : อัตราผลตอบแทน  ความเสี่ยง  ผลการด าเนินงาน  กองทุนรวม     
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were 1) to study the characteristics of mutual 
funds with domestic and foreign investment policies, 2) to analyze and compare the 
rates of return and risk of mutual funds with domestic and foreign investment 
policies, and 3) to assess the performance of mutual funds with domestic and foreign 
investment policies. Data were collected from 60 funds using secondary time series 
secondary data from January 2, 2014 to December 28, 2018, such as net asset value 
of mutual funds, stock market index, MSCI WORLD market index, and risk-free return rate 
of securities. After that, the rates of return and risk were calculated and the 
performance was evaluated using 4 gauges namely the Sharpe gauge, Treynor gauge, 
Jensen gauge and Information Ratio gauge. 
      The results of the study showed that:  
 1) The study of the characteristics of the mutual funds revealed that the 
mutual funds with domestic investment policies were funds invested in securities or 
other assets, both domestically and internationally, with an average of not less than 
65 percent of the net asset value in the accounting year. The mutual funds with 
foreign investment policies were funds that focused on investing in only one fund 
unit in a foreign country, with an average of not less than 80 percent of the net asset 
value in the accounting year. The remaining proportion of the investment was in 
accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission. 
 2) The analysis of the comparisons of the returns and risks revealed that the 
rate of return for mutual funds with domestic investment policies was higher than 
that of mutual funds with foreign investment policies. In terms of the risks, the 
mutual funds with foreign investment policies had greater risks than domestic mutual 
funds when considering the standard deviation. 
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 3) The assessment of the performance revealed that mutual funds with 
domestic investment policies had better performance than mutual funds with foreign 
investment policies and better than the market in general when considered using the 
Sharpe gauge, Treynor gauge, Jensen gauge and Information Ratio gauge. 
  
Keywords: Return Rate, Risk, Performance, Mutual Fund 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  ปัจจุบันภายใต้ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีความไม่แน่นอน มีความผันผวนทั้งภายใน            
และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจึงท าให้สินค้า
หลายรายการมีราคาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้น ดังนั้นเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งจ าเป็นต้องระมัดระวังและวางแผนในระยะยาวเพ่ือการด ารงชีพจะได้
ไม่มีปัญหาตามมา การออมเงินจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งมีวิธีออมได้หลายวิธี เช่นการน าเงินไปฝาก
ธนาคารเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะจ่ายให้กับผู้ฝากเงินแต่ในปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาก นอกจากนี้  
ก็ยังมีการลงทุนในตลาดทองค าแต่ยังมีความเสี่ยงสูงเพราะราคาทองค าไม่แน่นอน จึงท าให้ไม่มี
แรงจูงใจในการออมเงินมากนัก ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารค่อนข้างต่ า 
ท าให้นักลงทุนมองหาช่องทางในการลงทุนเพ่ือต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ การลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
สร้างโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนได้  
  ประเทศไทยได้เริ่มธุรกิจกองทุนรวมครั้งแรกในปี 2518 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยและบรรษัท การเงินระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation : IFCT) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก ใช้ชื่อ  “บริษัทกองทุนรวม จ ากัด”ต่อมาได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการลงทุน และเปลี่ ยนชื่อเป็น “บริษัท
หลักทรัพย์กองทุนรวม จ ากัด”  โดยมีกองทุนรวมครั้งแรกภายใต้การดูแลของบริษัทนี้คือ กองทุนรวม
สินภิญโญ ปี 2535 รัฐบาลไทยได้เปิดเสรีการด าเนินงานธุรกิจจัดการลงทุนและส่งเสริมให้มีการระดม
ทุนในประเทศมากขึ้น โดยกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพ่ิมใหม่ 7 บริษัท อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์            
พ.ศ. 2535 จนกระท่ังถึงปี 2562 มีบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกองทุนรวม ทั้งสิ้น 24 บริษัท 
(ภาพที่ 1.1) ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นทุกประเทศในโลกก็ต่างตื่นตัวในการลงทุนในกองทุนรวม 
นอกจากเป็นหลักประกันในความเสี่ยงที่ดีและการออมแล้ว ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ทวีค่าขึ้นด้วย
ตามอัตราการเติบโตของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย 
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ภำพที่ 1.1 กราฟแสดงจ านวนกองทุนและบริษัทจัดการ (ปี 2535 – พ.ย. 2562) 
ที่มำ: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2562)  
 
  การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป         
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญต้องพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังควบคู่กับ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้เสมอ โดยต้องเลือกการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุด
ภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่ง หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าสุดภายใต้อัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง 
การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงและมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกองทุน       
แต่ละประเภทที่น าเงินไปลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในช่วงลงทุน ผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่        
เป็นผู้บริหารเงินในการลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
จากหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว การลงทุนในกองทุนรวมจะท าให้ผู้มีเงิน
ลงทุนน้อยมีโอกาสกระจายความเสี่ยงในลักษณะการกระจายลงทุนในประเภทต่าง  ๆ ได้เช่นเดียว       
กับผู้มีเงินลงทุนมาก และได้รับผลตอบแทนมากกว่าฝากเงินกับสถาบันการเงิน  การเลือกลงทุน       
อาจมีรูปแบบการลงทุนในประเทศ ต่างประเทศ หรือแบบผสม 
  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศเริ่มมีนโยบายที่หลากหลาย ดึงดูดนักลงทุนให้มี
การลงทุนมากขึ้นรวมทั้งมีผลตอบแทนตามความคาดหวัง และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุน           
ในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกในยามที่การลงทุนในประเทศมีความผันผวน เช่น สถานการณ์          
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ภัยธรรมชาติ  การเมือง  การก่อการร้าย เป็นต้น ดังที่ทราบกันว่าการลงทุนใด ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
ย่อมที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกัน ส าหรับการเลือกช่องทางลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้น
เหมาะสมกับนักลงทุนรายย่อยที่อยากลงทุนแต่ไม่มีความรู้ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาติดตาม
ข้อมูล มีเงินไม่มากแต่อยากลงทุนให้งอกเงย ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนและไม่ม่ันใจ  
  ดังนั้น จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและสนใจศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน        
ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างไปจากการลงทุนชนิด         
อ่ืนหรือไม่ อย่างไร และเพ่ือตอบโจทย์การวิจัยที่ว่า แนวทางใดที่ เหมาะสมส าหรับนักลงทุนที่จะ
น าไปใช้ในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุน
ต่างประเทศ  
  1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ 
  1.2.3 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ         
และลงทุนต่างประเทศ 
 
1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่จดทะเบียนก่อนเดือนมกราคม 2557 ซึ่งท าให้แต่ละ
กองทุนมีผลการด าเนินมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปีขึ้นไป (ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว, 2559) และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนสูงสุด 10 อันดับแรกจากการค้นข้อมูลเมื่อ30 ธันวาคม 2561 (Bhatt, 2012) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  1.3.1 กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจากทั้งหมด 187 กองทุน 
คัดเลือกมาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 
   2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET) 
   3) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) 
   4) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 
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   5) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 
   6) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 
   7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50) 
   8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) 
   9) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 
   10) กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) 
  1.3.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุนในประเทศจากทั้งหมด 
35 กองทุน คัดเลือกมาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 
   2) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) 
   3) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) 
   4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFP)  
   5) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) 
   6) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) 
   7) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 
   8) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI -1Y3Y) 
   9) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 
   10) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) 
  1.3.3 กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจากทั้งหมด 135 กองทุน คัดเลือก
มาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 
   2) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) 
   3) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 
   4) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 
   5) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) 
   6) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 
   7) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) 
   8) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 
   9) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ ์(B-FLEX) 
   10) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) 
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  1.3.4 กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศจากทั้งหมด 251 กองทุน 
คัดเลือกมาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) 
   2) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) 
   3) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) 
   4) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) 
   5) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 
   6) กองทุนเปดิไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 
   7) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) 
   8) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) 
   9) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 
   10) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  
(PRINCIPAL APDI) 
  1.3.5 กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุนต่างประเทศจาก
ทั้งหมด 211 กองทุน คัดเลือกมาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) 
   2) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) 
   3) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND) 
   4) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) 
   5) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ (AEOB) 
   6) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) 
   7) กองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) 
   8) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) 
   9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) 
   10) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) 
  1.3.6 กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศจากทั้งหมด 65 กองทุน คัดเลือก
มาจ านวน 10 กองทุน ดังรายชื่อกองทุนต่อไปนี้ 
   1) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 
   2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) 
   3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) 
   4) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) 
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   5) กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ททูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) 
   6) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP) 
   7) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) 
   8) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) 
   9) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) 
   10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) 
  โดยก าหนดให้มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย การค านวณ
อัตราผลตอบแทน  ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุน ส่วนตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน  ความเสี่ยง  และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่น ามา
ศึกษาโดยสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
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ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ที่มำ: ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  1.4.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  1.4.2 ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตอบแทน  ความเสี่ยง  และผล
การด าเนินงานของการลงทุนใน
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ  และ
ต่างประเทศ 
 

ตัวแปรตำม 

การค านวณผลตอบแทน  
ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของการ
ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศโดยมี
นโยบายลงทุนใน 
- กองทุนรวมตราสารทุน จ านวน 10 กองทุน 
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี     
จ านวน 10 กองทุน 
- กองทุนรวมแบบผสม จ านวน 10 กองทุน 

การค านวณผลตอบแทน  
ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของการ
ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศโดย
มีนโยบายลงทุนใน 
- กองทุนรวมตราสารทุน จ านวน 10 กองทุน 
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
จ านวน 10 กองทุน 
- กองทุนรวมแบบผสม จ านวน 10 กองทุน 
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  1.4.3 ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวม       
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
จากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
  1.5.1 ด้านประชากร แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1) ข้อมูลจากกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 
10 กองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ 10 กองทุน และกองทุนรวมผสม 10 กองทุน 
   2) ข้อมูลจากกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 
10 กองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ 10 กองทุน และกองทุนรวมผสม 10 กองทุน 
  1.5.2 ด้านเนื้อหา  
   1) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวม จากฐานข้อมูล
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม 
   2) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์        
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนของตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
จากเว็บไซด์ที่เก่ียวข้อง 
  1.5.3 ด้านเวลา ใช้ข้อมูลที่ท าการศึกษาตั้งแต่  มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561           
เป็นระยะเวลา 60 เดือน (ณัฎฐินี อิ่มแก้ว, 2559)  
 
1.6 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
  1.6.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้   
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี กองทุนรวมแบบผสม ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น
กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกจากกองทุนที่จด
ทะเบียนก่อน มกราคม 2557 และเป็นกองทุนที่ยังด าเนินการอยู่ตลอดช่วงเวลา มกราคม 2557          
ถึง ธันวาคม 2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น 
  1.6.2 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมิได้น าปัจจัยปันผลมาพิจารณาด้วย 
งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ตลาด MSCI 
WORLD และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง รวมทั้งศึกษาการปรับตัวของ
กองทุนรวมว่าเป็นอย่างไรต่อทิศทางของตลาด ตลอดจนความเสี่ยงและผลการด าเนินงานเท่านั้น 
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1.7 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.7.1 กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง เครื่องมือในการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนราย
ย่อยที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน ผ่านการบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ใช้วิธีการน าเงินของนักลงทุนรายย่อยหลาย ๆ รายมารวมกันและลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ระบุไว้ในโครงการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนและน า
ผลตอบแทนเฉลี่ยคืนกับผู้ซื้อ 
  1.7.2 กองทุนเปิด (Opened-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการก าหนด
อายุโครงการหรือไม่ก็ได้ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้
ตลอดเวลา ในทางปฏิบัติ บลจ. มักจะมีการก าหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนไว้
ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดให้ท าการซื้อขายได้ทุกวันท าการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรืออาจเป็น
ปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนด 
  1.7.3 กองทุนปิด (Closed-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมชนิดที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยจะมีการก าหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลง
ทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นจะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ท าให้จ านวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนเองยังไม่
สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขายก่อนครบก าหนดอายุ
โครงการได้ ต้องถือเอาไว้เพ่ือรอขายคืนเมื่อครบก าหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะทาง บลจ.  จะน า
เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกองทุนมาซื้อคืนหรือรับไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก็ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุลง(ราคาที่ บลจ. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อ
หน่วย เมื่อครบก าหนดอายุโครงการแล้ว) 
  1.7.4 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายถึง กองทุนที่ลงทุนในเงินฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี 
  1.7.5 กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) หมายถึง กองทุนที่ลงทุน
ในเงินฝากและตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้เอกชน กองทุนนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่รับความ
เสี่ยงได้น้อย  
  1.7.6 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) หมายถึง 
กองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 
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  1.7.7 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) หมายถึง 
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio 
Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี 
  1.7.8 กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตรา
สารอ่ืน ๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35       
และไม่เกินกว่าร้อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น 
  1.7.9 กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน หรือตราสารอ่ืน ๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการลงทุนตามสภาวะตลาดใน
ขณะนั้น ๆ 
  1.7.10 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 
65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจน าไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ 
หรือตราสารทุนก็ได้  
  1.7.11 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน         
ในตราสารทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ 
(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องไปตามเกณฑ์         
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดคือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
  1.7.12 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเป็นสิ่งจูงใจในการลงทุน เพ่ือแลกกับการลงทุนตามเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
  1.7.13 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุน
รวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้น อสังหาริมทรัพย์ 
ทองค า การลงทุนในต่างประเทศ และอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนมีเป้าประสงค์         
เพ่ือการออมไว้ใช้หลังเกษียณ  
  1.7.14 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) หมายถึง 
กองทุนรวมที่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
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กองทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือ ผู้จัดการกองทุนอาจน าไปลงทุนในสินทรัพย์อ่ืน ซึ่งการจัดตั้ง          
FIF นั้น ต้องได้รับอนุญาต ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย 
  1.7.15 ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) หมายถึง สถานที่ส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ระยะยาวของบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งเป็นการซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจ าหน่ายให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้นในที่นี้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  1.7.16 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) หมายถึง ดัชนีที่
สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด ค านวณจากหุ้นสามัญทุกตัวที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบมูลค่าการตลาดในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์ 
(Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) 
คือวันที่ 30 เมษายน 2518 มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุด 
  1.7.17 บริษัทจัดการกองทุน (Investment management Company) หมายถึง บริษัท
จ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุน
โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน 
  1.7.18 ผู้จัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Manager) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มี
อ านาจตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  1.7.19 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) หมายถึง มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
  1.7.20 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value: NAV) หมายถึง ทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ส าหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ          
ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 
  1.7.21 หน่วยลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพ่ือระดมเงิน
เข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้น ลงทุนในตลาดเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 
  1.7.22 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (The Association of Investment Management 
Company: AIMC) หมายถึงสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์
ประเภทบริษัทจัดการลงทุนในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการ
ลงทุนและตลาดทุนไทยรักษาผลประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม 
  1.7.23 หนังสือชี้ชวน (Prospectus) หมายถึงหนังสือเสนอขายหน่วยลงทุนที่ บลจ จัดท า
ขึ้นและเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบทุกครั้งที่เสนอขายหน่วยลงทุน ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ คือ           
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ชื่อ ประเภท อายุโครงการ จ านวนเงินทุนโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนและราคาหน่วยลงทุนที่ 
เสนอขาย นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน การจ่ายเงินปันผล วันที่เสนอขาย สถานที่ติดต่อซื้อขาย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ก าหนดเวลาขายและซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก และส่วนข้อมูล
โครงการ เช่น มูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
  1.7.24 อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core Inflation) หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หัก
รายการสินค้ากลุ่มอาหารสด (ซึ่งมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยและเป็นลักษณะตามฤดูกาล) และสินค้า
กลุ่มพลังงานออก เหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด สินค้าที่ใช้ค านวณมี          
266 รายการ จากจ านวนรายการสินค้า 373 รายการ ของสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์และติดตามนโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  1.7.25 อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (Headline inflation) หมายถึง ดัชนีราคาที่ค านวณจาก
สินค้า 373 รายการ ซึ่งปัจจุบันปี 2545 เป็นปีฐาน (ปี 2545 ดัชนีเท่ากับ 100) Headline Inflation 
ค านวณโดยไม่หักกลุ่มอาหารสดและพลังงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริง 
  1.7.26 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Rate of Return) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่
ผู้ลงทุนคาดหวัง หลังหักอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 
  1.7.27 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การที่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (Actual Return) 
แตกต่างไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) 
  1.7.28 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ท าให้ราคาของ
หลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หลักทรัพย์ในตลาด 
  1.7.29 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ สามารถลดหรือท าให้หมดไปด้วยการกระจายลงทุนในหลาย ๆ
หลักทรัพย์ 
  1.7.30 ดัชนี MSCI WORLD (Morgan Stanley Capital International) หมายถึง ดัชนีที่ได้รับ
ความนิยม และมีนักลงทุนใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งบริษัท Morgan Stanley Capital International 
เริ่มค านวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ชั้นน าต่าง ๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยเริ่มจากตลาดหลักทรัพย์      
ในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกาและในประเทศแถบยุโรป ต่อมาได้มีการเพ่ิมดัชนีของ
ประเทศก าลังพัฒนาในภายหลัง จนในปัจจุบันครอบคลุมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ถึง 50 ประเทศท่ัวโลก 
  1.7.31 คุณลักษณะของกองทุน หมายถึง ความหมายและคุณสมบัติเฉพาะของกองทุนรวม 
ในที่นี้ คือกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ (กองทุนรวมที่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
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1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.8.1 สมาคมการจัดการกองทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถน าผลวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
  1.8.2 ผู้ลงทุนทั่วไป สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจการเลือกลงทุน           
ในกองทุนรวม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสม 
  1.8.3 นักศึกษา นักลงทุน และบุคคลทั่วไป เป็นแนวทางในการศึกษา และวิจัยในระดับสูง
ขึ้นไป 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
  การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารผลงานวิจัยที่มี
เนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับงานวิจัย มาเรียบเรียงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวกับคุณลักษณะกองทุนรวม 
  2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
  2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความรู้ทั่วไปท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะกองทุนรวม  
  2.1.1 ความหมายกองทุนรวม 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2561) ได้ให้ความหมายกองทุนรวม (Mutual 
Fund) ไว้ว่า กองทุนรวม หมายถึง การระดมเงินลงทุนจากคนจ านวนมากและน าไปจดทะเบียนให้มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมือ
อาชีพ น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอก
เงย แล้วน ามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน 
   สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2561) ได้ให้ความหมายกองทุนรวม (Mutual Fund) 
ไว้ว่ากองทุนรวม หมายถึง เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่
ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรค ที่ท าให้การลงทุนด้วยตนเอง
ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายการลงทุน
ได้มากพอ หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา 
และติดตามข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวม มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ   
โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
   ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2556) กล่าวว่า กองทุนรวม (Mutual 
Fund) หมายถึง โครงการลงทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
โดยน าเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันและลงทุนในตราสารการเงิน หลักทรัพย์ หรือ



15 

ทรัพย์สินตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน แล้วน าผลตอบแทนที่
ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น 
   ดังนั้น สรุปได้ว่า กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง การระดมเงินทุนจากนักลงทุน
รายย่อยที่มีความประสงค์จะลงทุนแต่ไม่มีความรู้มากพอมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งเป็นกองทุน 
และมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแล น าเงินไปลงทุนตามนโยบาย แล้วน าผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยคืน
ให้กับผู้ลงทุน 
  2.1.2 ความเป็นมาของกองทุนรวม 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นในปี         
พ.ศ. 2518 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Finance Corporation – IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก และได้มีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ด้วยขนาดกองทุน 
100 ล้านบาทและมีอายุโครงการ 10ปี 
   ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผล
บังคับใช้ จึงได้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุนและตลาดทุนของประเทศ 
โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม
แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งเพ่ิมขึ้นใหม่อีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิม 1 บริษัท 
เป็น 8 บริษัท มีผลให้ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย 
   ปลายปี พ.ศ. 2538 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้เปิดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม ซึ่งมี
ผู้ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 7 กลุ่ม 
(ไม่นับรวมผู้จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพ่ือผู้ลงทุนต่างด้าว จ ากัด) โดยต่อมาในปี 
พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผู้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง  ซึ่งมีกลุ่มที่สามารถ
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทได้เพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งแล้วก่อน
หน้านี้ เป็น 14 บริษัท ปัจจุบัน มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 25 บริษัท (สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน, 2562) 
  2.1.3 ประเภทกองทุนรวม 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 
และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2562) สรุปประเภทกองทุนรวมได้ ดังนี้ 
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   1) แบ่งตามประเภทของการขายหน่วยลงทุน 
    1.1) กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่ก าหนดอายุ
โครงการหรือไม่ก็ได้ ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สามารถขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม
ได้ หลังจากเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว และสามารถซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อใดก็ได้ กองทุนเปิดจึงเป็นที่
นิยม มากกว่ากองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกว่า 
    1.2) กองทุนปิด (Closed – End Fund) คือ กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ 
เพราะจะเปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ มีก าหนดระยะเวลาซื้อขาย
หน่วยลงทุนที่แน่นอน โดย บลจ.จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องในการซื้อขายให้แก่ผู้ลงทุน บลจ.จึงมักน าเอาหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไป
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

 กองทุนปิด กองทุนเปิด 
จ านวนหน่วย
ลงทุน 

คงท่ี ไม่เพ่ิม ไม่ลด เพ่ิม หรือลดลงได้ 

อายุโครงการ มีก าหนดที่แน่นอน อาจมี หรือไม่มีก าหนด (Evergreen) 
การซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

เปิดให้จองซื้อครั้งเดียวเมื่อเริ่ม
โครงการโดย หากประสงค์ซื้อเพ่ิม 
ต้องซื้อจากตลาดรอง หรือแสดง
ความจ านงกับตัวแทนขายหรือ
บริษัทการจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ หรือ
ขายคืนให้กับ บลจ. โดยตรงหรืออาจ
ติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายก็
ได้ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

การจดทะเบียน  
ซื้อขาย 

นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุน
ในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพิ่มสภาพคล่อง 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง
เพราะมีสภาพคล่องอยู่แล้ว 

รายคาซื้อขาย เป็นไปตามกลไกของตลาดกรณีท่ีมี
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง 

มีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วยบวกหรือ
ลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 

ประกาศให้ทราบทุกวันท าการ
สุดท้ายของสัปดาห์ 

ประกาศให้ทราบทุกวันที่มีการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 
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   2) แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานส านักงาน ก.ล.ต. 
    2.1) กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนที่มีลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
    2.2) กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนที่
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงิน
คลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน 
    2.3) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-term Fixed income fund) คือ 
กองทุนทีล่งทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 
    2.4) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ 
กองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี 
    2.5) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน เพ่ือลดความเสี่ยงของเงินลงทุน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ อัตราส่วนการ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
    2.6) กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมที่
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน หรือตราสารอ่ืน ๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะตลาด 
ในขณะนั้น ๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
    2.7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจน าไปลงทุนในเงินฝาก 
ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ก็ได้ ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีต้นทุนเฉลี่ยต่ า มีการกระจาย
ความเสี่ยงที่มากกว่ากองทุน 
    2.8) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มอีายุไม่เกิน 1 ปี 
    2.9) กองทุนรวมใบส าคัญแสดงแสดงสิทธิ (Warrant Fund) กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหุ้นเพ่ิมทุน โดยเฉลี่ยมี
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สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมการลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
    2.10) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
   3) กองทุนรวมประเภทพิเศษ 
    3.1) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (Principle or Capital Protection Fund) คือ 
กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ า เพ่ือคุ้มครองเงินต้น (Principle) 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมประเภทนี้มี 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
     3.1.1) แบบ Passive จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่มีความ
เสี่ยงต่ าเป็นหลัก โดยอาจถือครองได้สูงถึงร้อยละ 90 เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะน าไปลงทุนในตราสาร
ทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า ทั้งนี้หากการลงทุนในตราสารทุนเกิดขาดทุนหรือมีมูลค่าลดลง กองทุนรวม
ก็ยังคงได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้เพียงพอที่จะ
ชดเชยส่วนของเงินต้นที่ขาดทุนหรือมูลค่าท่ีลดลงไปนั้นได้  
     3.1.2) แบบ Active จะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเพ่ิมข้ึน และลดการถือครอง
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ลง หรืออาจไม่ถือครองเลยก็ได้เมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้น โดยต้อง
ไม่ให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่ ากว่ามูลค่า ณ เริ่มต้น และในทางกลับกันจะมุ่งลงทุนในพันธบัตรหรือตรา
สารหนี้เพ่ิมขึ้นและลดการถือครองตราสารทุนลงหรืออาจไม่ถือครองเลยก็ได้เมื่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ลดลง โดยไม่ให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่ ากว่ามูลค่า ณ เริ่มต้นเช่นกันเนื่องจากกองทุนรวมนี้มี
ความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ า จึงท าให้โอกาสที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสูญเสียเงินต้นมีน้อย ดังนั้น
ผลตอบแทนที่ได้จึงไม่สูงมากนัก กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง 
    3.2) กองทุนรวมแบบมีหลักประกัน (Guarantee Fund) คือกองทุนที่มีการ
รับประกันเงินต้น หรือประกันเงินต้นและผลตอบแทน โดยสถาบันการเงิน 
    3.3) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือ กองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจ เงินลงทุนใน
กองทุน LTF น าไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น         
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนก าไรจากการขายหน่วยลงทุน ได้รับการยกเว้นภาษี 
    3.4) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพ Retirement Mutual Fund:  RMF)  คือ 
กองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวไว้ส าหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของภาคเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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(กบข.) แรงจูงใจของการลงทุนในกองทุนรวม RMF คือ ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
โดยสามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น          
และเมื่อรวมเข้ากับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)            
และประกันชีวิตแบบบ านาญที่ผู้ลงทุนมีอยู่  จะต้องไม่เกิน 500,000.00 บาท 
    3.5) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) คือ
กองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วน
ที่เหลือ ผู้จัดการกองทุนอาจน าไปลงทุนในสินทรัพย์อ่ืน ซึ่งการจัดตั้งกองทุน FIF นั้น ต้องได้รับ
อนุญาต ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศ รูปแบบการบริหารกองทุน 
FIF ในประเทศไทยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ 
     3.5.1) แบบที่ บลจ.บริหารกองทุนด้วยตนเอง น าเงินลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่าง ๆ แล้วแต่จะก าหนด เช่น อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์
หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นราคาทองค า หรือราคา
น้ ามันดิบ  
     3.5.2) แบบที่ บลจ.ไทยไปซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ อีกทอดหนึ่ง รูปแบบนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศมีการ
กระจายความเสี่ยง ที่มีความหมายหลากหลายมากขึ้น โดย บลจ.สามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ แบบ 
Feeder Fund และ Fund of Funds 
      (1) กองทุนรวมที่น าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียง
กองเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเรียกว่า Master Fund 
      (2) กองทุนรวมที่น าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund 
of Funds) เป็นการน าเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนที่
คล้ายกันหรือต่างกันก็ได้ ซึ่งกองทุนรวมแบบ Fund of Funds นี้ บลจ.ไทยจะก าหนดว่าจะน าเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง 
    3.6) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “กอง 1” 
คือ กองทุนรวมซึ่งน าเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
อาคาร ส านักงาน โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ที่อยู่อาศัย อพาร์เมนต์ หรือหลักทรัพย์
ที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีจุดมุ่ งหมายหลักเ พ่ือบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนนั้นให้ได้ผลตอบแทนสม่ าเสมอในรูปของค่าเช่าหรือก าไรสุทธิที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นกองทุนปิดเท่านั้น โดยมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
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ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนนั้นต้องอยู่
ในประเทศไทยและไม่ไช่ที่ดินเปล่า แต่ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้างไปแล้ว
ร้อยละ 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ “Freehold” และ 
“Leasehold” 
     3.6.1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold เป็นกองทุนรวมที่
ลงทุนโดยการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นเจ้าของ น ารายได้จากการให้เช่ามาแบ่งเป็นเงินปันผล 
(Dividend) ดังนั้น กองทุนรวมประเภทนี้จึงมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุน และเมื่อ
เลิกกองทุน สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ออกไปเพ่ือน าเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนตามมูลค่าที่ก าหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมขายได้ตอนเลิกกอง หากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าตอนที่กองทุนเข้าไปซื้อตอนแรก มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืนก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
     3.6.2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Leasehold เป็นกองทุนรวมที่
ลงทุนโดยการเช่า อสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน มีเพียงสิทธิในการน า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่าที่กองทุนได้ตกลงไว้กับเจ้าของ 
เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี และเมื่อครบก าหนดสัญญาเช่า ก็ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ          
ซึ่งหมายความว่าตอนเลิกกองทุน มูลค่าสิทธิการเช่าจะกลายเป็นศูนย์ 
  2.1.4 หลักเกณฑ์ การจัดตั้งกองทุนรวมในต่างประเทศ  
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อก าหนดไว้
ดังนี้ (คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2544) 
   1) บริษัทจัดการที่ประสงค์ยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน การยื่นขออาจท าได้ทั้งขอจัดตั้งกองทุนปิดหรือ
กองทุนเปิดก็ได ้
   2) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิ ได้ เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ใน
ต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุน ให้มีข้อความระบุไว้ในร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อให้สามารถฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยท าสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน 
   3) เมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศแล้วให้บริษัทจัดการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทุนรวมดังกล่าว 
   4) ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ
ให้บริษัทจัดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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    4.1) ยุติการรับค าสั่งซื้อ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การสั่งไม่รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ส าหรับกรณีกองทุนเปิด 
    4.2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในเวลาสามวันท าการนับแต่ที่ได้รับแจ้ง
จากตลาดหลักทรัพย์ 
    4.3) จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลือเพ่ือคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
    4.4) ช าระขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่รวบรวมได้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วัน และเม่ือได้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 
   5) ในการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการน าเงินที่ได้จาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนตามข้อถัดไป เว้นกรณีฝากเงินเพ่ือส ารองการด าเนินงานของกองทุน 
รักษาสภาพคล่องหรือการอื่นใดในประเทศ 
   6) ให้บริษัทจัดการลงทุน ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีหน่วย
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือของประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นสมาชิกของ Federation International des Bourses de Valeurs (FIBV)  
   7) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใด ในการจัดการ
ลงทุนต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและข้อก าหนดที่ส านักงานประกาศก าหนดเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
    7.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความ
ประสงค์ที่จะไม่ด ารงอัตราส่วนตามที่ส านักงานประกาศ โดยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและระบุความ
เสี่ยงของกองทุนไว้ด้วย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
    7.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศให้เป็นกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ด ารงอัตราส่วนตามที่ส านักงานประกาศก าหนดตาม
มติของเสียงข้างมากของผู้ลงทุน 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.1 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์มาร์โควิทซ์ (Markowitz Portfolio Theory)  
   จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ จิรัตน์ สังข์แก้ว (2547) จิรนุช           
วะเท, (2552) ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) สรุปได้ว่า ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์มาร์โควิทซ์ กล่าวถึงแนวคิด
การเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ และลดความ
เสี่ยงในการลงทุน ซึ่งแนวคิด มาร์โควิทซ์ ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่านักลงทุนทุกคนเป็นนักลงทุนที่หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง ดังนั้นจึงพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มหลักทรัพย์ที่
แตกต่างกัน เนื่องจากการเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่ม
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หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ระดับความเสี่ยงเท่ากัน หรือในระดับความเสี่ยงที่ต่ ากว่า ที่ระดับผลตอบแทนที่
เท่ากัน 
 
            อัตราผลตอบแทน 
 
        c  เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธภาพ 
 
      a  d  
 
 
 
   0         ความเสี่ยง 
 
 
ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ที่มา: จิรนุช วะเท (2552) 
 
       2.2.2 ทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory) 
   แนวคิดเรื่องตลาดทุนเป็นการพัฒนามาจากฐานแนวคิดทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ 
Markowitz โดย William F.Sharpe ได้อธิบายถึงกระบวนการประเมินราคาสินทรัพย์ในตลาดทุน 
(Capital Asset Pricing Model: CAPM) ภายใต้เงื่อนไขว่านักลงทุนเป็นผู้กระจายการลงทุนและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตามสมมติฐานของทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ในสภาวะดุลยภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์สามารถมองเห็นชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ภายใต้ความสมดุลของตลาดความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังกับความเบี่ยงเบนของ
กลุ่มหลักทรัพย์จะเป็นฟังก์ชั่นเส้นตรงหรือที่เรียกว่า Capital Market Line: CML (เส้นตลาดทุน) 
และภายใต้ความสมดุลนั้น ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ก็เป็นฟังก์ชั่น
เส้นตรงเช่นเดียวกัน เรียกเส้นดังกล่าวว่า Security Market Line: SML (เส้นหลักทรัพย์ในตลาด) ดัง
สมการ 
    

)fR)m(E(RpβfR)pE(R   
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   โดย )pE(R  = อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 
     fR  = อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
     pβ  = ค่าสัมประสิทธ์เบต้าของหลักทรัพย์ 
     )mE(R  = อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากตลาด 
   สมมติฐานจากทฤษฎีนี้ (จิรนุช วะเท, 2552) 
   1) นักลงทุนลงทุนโดยต้องการความพอใจสูงสุด จากผลตอบแทนของการลงทุนนั้น
มีการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิด Markowitz 
   2) นักลงทุนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ าสุดเมื่อหลักทรัพย์นั้นมีอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากัน และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดเมื่อหลักทรัพย์
มีความเสี่ยงที่เท่ากัน 
   3) นักลงทุนมีสินทรัพย์ที่สามารถเลือกลงทุนได้ 2 ประเภท คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง
กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 
   4) นักลงทุนสามารถให้กู้ยืมหรือกู้ยืมได้ใน อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง 
   5) ตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว 
   6) การลงทุนลงทุนแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ไม่จ ากัด 
   7) ไม่พิจารณาภาษีและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   8) มีการพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์เหมือนกันและลักษณะเดียวกัน (Homogeneous Expectations) 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
  2.3.1 การค านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวม จากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 
และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, (2551) ณีรนุช โกศลธนุรเวทย์, 
(2552) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน, (2556) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2558) สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักออกด้วยค่าใช้จ่าย 
และหนี้สินของกองทุนรวมนั้น การค านวณมูลค่าสินทรัพย์จะค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ และทรัพย์สินที่
กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดตามราคาตลาดโดยจะท าการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และทรัพย์สินตามราคา
ตลาด (Mark to Mark) ในแต่ละวัน โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) = มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + 
ผลตอบแทนสะสม+ เงินสด – ค่าใช้จ่ายและหนี้สินกองทุน 
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   การค านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถค านวณได้จาก
สูตรการค านวณ ดังนี้ 
   มูลค่าต่อหน่วย (NAV per Unit) = มูลค่าสินทรัพย์สิทธิ / จ านวนหน่วยลงทุน 
   ถ้ามูลค่าต่อหน่วย น้อยกว่า ราคาที่ลงทุนเริ่มแรก นักลงทุนจะขาดทุน 
   ถ้ามูลค่าต่อหน่วย มากกว่า ราคาที่ลงทุนเริ่มแรก นักลงทุนจะมีก าไร 
  2.3.2 ผลตอบแทน 
   สรุปแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัย ได้แก่ ณีรนุช โกศลธนุรเวทย์ (2552) พรธิภา 
เจริญจิตร์ (2552) ภัทรพล เลาหุไรกุล (2555) และ ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) ได้ดังนี้ 
   1) ความหมายของผลตอบแทน คือ ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุน   
ในหลักทรัพย์นั้น โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะประกอบไปด้วย รายได้ที่ได้รับ และก าไรส่วนหุ้น 
   2) ประเภทของผลตอบแทน ประกอบด้วย 
    2.1) รายได้ที่ได้รับ (Yield) คือ กระแสเงินสดหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับระหว่าง
ช่วงเวลาที่ลงทุน ซึ่งจะได้รับเมื่อถือหลักทรัพย์ไว้จนครบก าหนด อาจอยู่ในรูปเงินสดหรือหุ้นก็ได้ 
    2.2) ก าไรส่วนหุ้น (Capital Gain Loss) คือ เงินได้ที่เกิดข้ึนจากผลต่างของราคา
ขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าทุน 
 

Total Return = Yield + Price Change 
 
     โดย Yield  = กระแสเงินสดหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับซึ่งอาจ

อยู่ในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่มีค่าศูนย์ 
หรือมากกว่าศูนย์ 

      Price Change  = การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมี
ค่าเท่ากับศูนย์ มากกว่าศูนย์ หรือน้อยกว่าศูนย์ 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มักแสดงในรูปร้อยละ เทียบกับเงินลงทุน
ต้นงวดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งงวดเวลา เรียกว่า “อัตราผลตอบแทน” การค านวณจากการเทียบ
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนกับเงินลงทุนต้นงวด ในรูปร้อยละ ดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทน = 
กระแสเงินสดรับ (มูลค่าปลายงวด มูลค่าต้นงวด)

มูลค่าต้นงวด
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อัตราผลตอบแทน = 
กระแสเงินสดรับ การเปล่ียนแปลงของมูลค่า

มูลค่าต้นงวด


 

 
   3) การค านวณผลตอบแทน 
    การซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นการลงทุนที่ต้องมีการคาดหวัง
ผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งการลงทุนแต่ละครั้งนั้นจะค านึงถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ไปเป็นหัวข้อ
ส าคัญ นักเศรษฐศาสตร์จึงได้คิดค้นวิธีการค านวณและน ามาประยุกต์ใช้กับการค านวณหาผลตอบแทน
จากการลงทุนในกองทุนรวมตามสมการ ดังนี้ 
 

100
1tNAV

1tNAVtNAV
ptR 




  

 
 

    โดย ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 

     tNAV  = มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 
     1tNAV   = มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1 
         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = 
มูลค่าทรัพย์สินรวม หน้ีสิน

จ านวนหน่วยลงทุน


 

 
    ถ้างวดเวลาที่วิเคราะห์มี n งวด ผลตอบแทนเฉลี่ย ( pR ) ค านวณได ้ดังนี้ 
 

pR  = 


n

1t
/nptR  

 
    โดย pR  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
     Rpt  =  ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

     n = งวดเวลาที่ท าการศึกษา 
    การค านวณอัตราผลตอบแทนของตลาด 
    อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ค านวณจากสมการ 
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100
1mtSET

1mtSETmtSET
mtR 




  

 
    โดยที่ Rmt  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 
     mtSET  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 

     1mtSET   = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t-1 

    ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม กับผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด จะต้องมีการค านวณอัตราผลตอบแทนของตลาดด้วย เช่น การ
หาอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นในแต่ละงวดเวลา หรือโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของอัตราผลตอบแทนแต่ละงวดเวลาของทุกหลักทรัพย์ในตลาด โดยใช้สัดส่วนของมูลค่า
ตลาด(Market capitalization) เป็นตัวถ่วงน้ าหนัก แล้วจึงหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด Rm  ค านวณจากสูตร 
 





n

1t
/nmtRmR  

    โดย mR  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ 
     mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 
     n = จ านวนงวดเวลาที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 
    การค านวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 
    ตัวแทนหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง อาจเป็นหลักทรัพย์รัฐบาล เช่น ตั๋วเงิน
คลัง พันธบัตรรัฐบาล อนึ่งถึงแม้ว่าทางทฤษฎี อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของหลักทรัพย์ปราศจาก
ความเสี่ยง จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่เป็นไปได้แต่ในสถานการณ์จริงอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาหนึ่งมักจะผันผวนตลอด ดังนั้นจึงต้องค านวณอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงด้วย 

    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง Rf  ค านวณได้จากสูตร 
 





n

1t
/nftRfR  
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    โดย Rf  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 
     ftR  = ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง ณ วันที่ t 

     n = จ านวนงวดเวลาที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  จากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  (2551) 
ณีรนุช โกศลธนุรเวทย์ (2552) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (2556) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2558) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  ความหมายของความเสี่ยง คือ การที่อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (Actual Return) 
แตกต่างไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) ในการวิเคราะห์โดยทั่วไป 
ถือว่าผู้ลงทุนไม่ชอบความเสี่ยง หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้องการอัตราผลตอบแทน 
ที่สูงขึ้น เพ่ือชดเชยความเสี่ยง 
  ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่นักลงทุนต้องวิเคราะห์ 
  1) Pervasive Risk (ความเสี่ยงที่กระทบทุกคน ไม่ว่าเป็นผู้ลงทุนหรือไม่ก็ตาม) 
   1.1) Purchasing Power Risk คือ ความเสี่ยงต่อการมีอ านาจซื้อลดลงในอนาคตหาก
ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดกับการลงทุนระยะยาว ที่มีอัตราผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate 
of Return) เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 30 ปี 
   1.2) Political (Country) Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การเมืองของ
ประเทศ เช่น การสงครามแย่งชิงอ านาจ การปรับเปลี่ยนคณะรัฐบาล ซึ่งอาจน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลงทุน ไม่ว่าจะบวกหรือลบ 
   1.3) Currency (Exchange) Risk คือ ความเสิ่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินตรา มักจะเกิดขึ้นกับกรณีของการลงทุนข้ามชาติ และมีการน าเงินสกุลอ่ืน 
เข้าไปหรือออกจากการลงทุน ในประเทศหนึ่ง ๆ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน การลงทุนจาก
ต่างประเทศก็มกัจะหยุดชะงักลง  
  2) Systematic Risk (ความเสี่ยงที่เป็นระบบ) 
   เป็นความเสี่ยงที่ท าให้ราคาของหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถควบคุมได้
และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หลักทรัพย์ในตลาด ซึ่งอาจเกิดจาก 
   2.1) Interest Rate Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เพราะมีผลกระทบถึงอัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดรอง ในกรณีท่ีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น ยังท าให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น และก าไรลดลงในระยะสั้นส่ง
ผลกระทบถึงก าไร 
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   2.2) Market (Price) Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ลงทุนทั้ง ๆ ที่ปัจจัยพ้ืนฐานไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดในกรณีของตลาดหุ้น เช่นการรับ
อิทธิพล (sentiment) จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักของโลก 
  3) Unsystematic Risk (ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ) 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ สามารถลดหรือท าให้หมดไป
ด้วยการกระจายลงทุนในหลาย ๆ หลักทรัพย์ สามารถแบ่งได้เป็น 
   3.1) Credit (Company) Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทเองที่ส่งผลกระทบ 
ถึงความสามารถในการ จัดการการแข่งขันในเชิงตลาด ความสามารถในการท าก าไร หรือความสามารถ       
ในการช าระหนี้ รวมถึงความเสียหายโดยภัยพิบัติ การถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 
   3.2) Sector (Industry) Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการเฉพาะประเภท เช่น สายการบิน เหมืองแร่ 
ปิโตรเคมี บริษัท Software บริษัท dot.com 
  ความเสี่ยงของกองทุนรวม 
  ในการวัดค่าความเสี่ยงรวม จะอาศัยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของผลตอบแทนที่คาดหวังกับผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งเป็นการวัดโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
น้อยกว่าที่คาดหวัง โดยน าอัตราผลตอบแทนที่หาได้จากแบบจ าลองอัตราผลตอบแทนของกองทุนมา
ค านวณความเสี่ยงตามวิธีการทางสถิติได้ ดังนี้ 

  ความเสี่ยงกองทุนรวม  σp ค านวณได ้ดังนี้   
 

n 2p ( ( ) / n)R Rpt p
t 1

  


 1/2 

 
    โดย p   =  ค่าความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม 
     ptR  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ t 

     Rp  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลาที่ศึกษา 

     n = จ านวนเวลาที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

     ความเสี่ยงรวมของตลาดหลักทรัพย์ σm ค านวณได ้ดังนี้ 
 

n 2m ( ( ) / n)R Rmt m
i 1

  


1/2 
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    โดย m  = ค่าความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด
หลักทรัพย์ 

     mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 

     Rm  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ศึกษา 
     n = จ านวนวันที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 
 
    ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk หรือ Marker Risk) 
    จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาดได้            
ก็จะสามารถทราบดัชนีหรือระดับโดยเปรียบเทียบของความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์ได้ 
    โดยทั่วไปใช้สมการ Characteristic Line หรือ Market Model เพ่ือหาความสัมพันธ์
ดังกล่าวและเรียกดัชนีชี้ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปรียบเทียบ

กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาดว่า ค่าสัมประสิทธ์เบต้า (Beta Coefficient : β หรือ b) เรียกสั้น ๆ   
ว่าค่าเบต้า ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้กับอัตราผลตอบแทนของตลาด
และค่าเบต้าได้แสดงในทฤษฎีหรือตัวแบบที่เรียกว่า ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset 
Pricing Model : CAPM) ซึ่งเป็นตัวแบบการก าหนดราคาของหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ผ่านอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะกับสภาพความเสี่ยง 
    ความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม จะวัดจากค่าเบต้า (Beta Coefficient : 

β หรือ b) มีสูตรค านวณ ได้ดังนี้ 
 

2COVpm mp    

 





n

1t
)mRmt)(RpRpt(R

n
1

pmCov  

 
    โดย p  = ค่าเบต้าของกองทุนรวม 

     2 m  =  ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์  
     pmCov  = ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างผลตอบแทนของกองทุนรวม

กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ 
     ptR  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ t 
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     Rp   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลาที่ศึกษา  

      mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 

     Rm   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ศึกษา 
     n = จ านวนงวดเวลาที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 
 
    ค่าเบต้า (Beta Coefficient:   หรือ b) เป็นค่าสถิติวัดความเสี่ยงที่เป็นระบบของ
หลักทรัพย์หรือกองทุนรวม โดยเป็นการวัดความอ่อนไหวของผลตอบแทนของกองทุนต่อความเสี่ยง
ของตลาด และดูความสัมพันธ์ว่าผลตอบแทนของกองทุนที่คาดหวังจะได้รับ จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เมื่อผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลงไป หรือค่าเบต้าของหลักทรัพย์หรือกองทุนจะบ่งบอก
ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์หรือกองทุนนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของ
ตลาด โดยความเสี่ยงที่เป็นระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวัดจากค่าเบต้าจะมีค่า
เท่ากับ 1 ดังนั้น 
    ถ้าค่าเบต้า > 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด กองทุนที่มีค่าเบต้ามากกว่า 1 
จดัเป็นกองทุนประเภทปรับตัวเร็ว (Aggressive Fund) 
    ถ้าค่าเบต้า = 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์          
จะเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด กองทุนที่มีค่าเบต้าเท่ากับ 1 
จัดเป็นกองทุนประเภทมีความเสี่ยงเฉลี่ย (Average-Risk Fund) 
    ถ้าค่าเบต้า < 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด กองทุนที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 
จัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า (Defensive Fund) 
    ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk หรือ Unique Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร       
การวางแผนทางด้านการขาย การโฆษณา เมื่อเกิดขึ้นกับธุรกิจใดแล้ว จะมีผลกับธุรกิจนั้นเท่านั้น ไม่มี
ผลกระทบกับธุรกิจอ่ืน ดังนั้น ความเสี่ยงประเภทนี้ผู้ลงทุนท าให้ลดลงหรือหมดไปได้จากการลงทุน 
โดยการไม่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงประเภทนี้สูง กระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
ต่าง ๆ เพ่ือชดเชยกัน อาจเรียกความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนี้ว่า ความเสียงที่สามารถขจัดได้โดยการ
กระจายการลงทุน (Diversifiable Risk) 
    ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ จะวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างข้อมูลจริงกับ
ค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่บนเส้นสมการถดถอย ค่า ( )pt   สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
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   โดย )pt(Σσ  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างข้อมูลกับค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่บนเส้น

สมการถดถอย  
    ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ t 

    Rmt  = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 
    pα  = ค่าอัลฟาของกองทุนรวม 
    pβ  = ค่าเบต้าของกองทุนรวม 
    n  =  จ านวนงวดเวลาที่ใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
 








  p)βfRmR(fRpRpα  

 

   โดย pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงศึกษา 

     fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงในช่วงศึกษา 

     mR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงศึกษา 

  
   ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variance) 
   เป็นค่าที่น ามาใช้เปรียบเทียบข้อมูลที่มีอัตราหรือหน่วยวัดที่แตกต่างกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผันแสดงถึงความเสี่ยงที่มีต่ออัตราผลตอบแทนหนึ่งหน่วย ซึ่งค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 

pR/pσCV   

 
   โดย  CV  = ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
     pσ  = ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

     pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
  จากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย อันได้แก่ จิรัตน์ สังข์แก้ว (2545) ณีรนุช โกศลธนุรเวทย์, 
(2552) พรธิภา เจริญจิตร์ (2552) ภัทรพล เลาหุไรกุล (2555) ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) สามารถสรุปได้ว่า 
การวัดประเมินผลการด าเนินการบริหารกองทุน จะต้องพิจารณาจาก 2 ตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมจึงควรใช้อัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง 
(Risk-adjusted return) เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยมีแนวคิดหลากหลายแนวคิดในการใช้
มาตรวัด การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดมาตรวัดที่กล่าวถึงกันทั่วไปมีอยู่ 4 วิธี 
  2.5.1 มาตรวัด Sharpe (Sharpe’s Portfolio Performance Measure)  
    เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลประกอบการของกองทุน ที่เรียกว่า Sharpe’s 
Index ซึ่ง William Sharpe เป็นผู้คิดค้น โดยใช้สมการ Capital market line (CML) เป็นตัวที่ใช้วัด
ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยของความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย์ เนื่องจากนักลงทุนไม่สามารถกระจาย
การลงทุนโดยขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบออกไปได้ หรือกล่าวได้ว่า Sharpe’ Index เป็นดัชนีที่ใช้
วัดส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่เกินกว่าผลตอบแทนที่ไม่มีความ
เสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตรวัด 
Sharpe’s Index 
   1) หากค่าของอัตราส่วนของ Sharpe’s Index ของกลุ่มหลักทรัพย์มากกว่าเกณฑ์
อ้างอิงหรือค่าทางการตลาด (Set Index) แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์ หรือกองทุนรวมดังกล่าวอยู่เหนือเส้น 
CML ซึ่งหมายถึงมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด 
   2) หากค่าของอัตราส่วนของ Sharpe’s Index ของกลุ่มหลักทรัพย์น้อยกว่าเกณฑ์
อ้างอิงหรือค่าทางการตลาด (Set Index) แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์ หรือกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ต่ ากว่าเส้น 
CML ซึ่งหมายถึงมีผลการด าเนินงานที่ด้อยกว่าตลาด 
   การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้ดัชนีของ Sharpe ค านวณได้ดังนี้ 
 

p)/fRpR(pS σ  

 
   โดย pS  = ดัชนีของ Sharpe ที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

     Rp   =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลาที่ศึกษา 

     Rf   = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา 

     pσ  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
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   เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ดัชนีของ 
Sharpe ค านวณได้ดังนี้ 
 

  /S R Rm fm m    
 
   โดย mS  = ดัชนีของ Sharpe ที่ใช้วัดผลการด าเนินของตลาดหลักทรัพย์ 

     Rm   = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ศึกษา 

     Rf  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา 

     m  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ 
   สรุป ถ้า Sp > Sm กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่เหนือ CML แสดงว่ากองทุนรวม
นั้นมีผลการด าเนินงานดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ 
   ถ้า Sp < Sm กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ใต้ CML แสดงว่ากองทุนรวมนั้นมีผล
การด าเนินงานด้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ 
  2.5.2 มาตรวัด Treynor (Treynor’s Portfolio Performance Measure) 
    แนวคิดนี้ Jack L. Treynor ใช้เป็นแนวทางกับสมการ Security Market Line (SML) 
ในการประเมินผลประกอบการ Treynor’Index เป็นดัชนีใช้วัดส่วนชดเชยความเสี่ยง เปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient) ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้จัดการ
กองทุนทุกกองสามารถขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบออกไปได้หมด การวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมโดยใช้ดัชนีของ Treynor สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

p)/fRpR(pT β  

 
    โดย pT  = ดัชนีของ Treynor ที่วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

      pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลาที่ศึกษา 

      fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงใน

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
      pβ  = ค่าเบต้าของกองทุนรวม 
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    เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ดัชนีของ 
Treynor ค านวณได้ดังนี้ 
 

m)/fRmR(mT β  

 
    โดย mT  = ดัชนีของ Treynor ที่วัดผลการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ 

      mR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ศึกษา 

      fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงใน

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
      mβ  = ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่ง โดย เบต้าของตลาดหลักทรัพย์ 

มีค่า= 1 เสมอ 
     สรุป ถ้า Tp > Tm กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่เหนือ SML แสดงว่า
กองทุนรวมนั้นมีผลการด าเนินงานดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ 
     ถ้า Tp < Tm กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ใต้ SML แสดงว่ากองทุนรวม
นั้นมีผลการด าเนินงานด้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ 
     กองทุนที่มีผลการด าเนินงานดีเยี่ยม ย่อมให้ค่าดัชนี Treynor ที่มากและมีค่าเป็น
บวกในบางกรณี ค่า Treynor เป็นลบ เนื่องจากค่าเบต้าเป็นลบ แต่อัตราผลตอบแทนสูงจะแสดงถึง
ความสามารถในการด าเนินงานที่ดี 
  2.5.3 มาตรวัด Jensen (Jensen’Portfolio Performance Measure) 
   Jensen’s Portfolio Performance ถือเป็นการวัดแบบการวัดผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ควรจะเป็น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการก าหนดราคาของ
หลักทรัพย์ ตามแบบสมการ SML2 โดยมีการค านวณค่าของความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็นของหลักทรัพย์ หรือค่าอัลฟ่า (Alpha: p ) 

ของกองทุน โดยใช้ค่าเบต้า (Beta: pβ ) เป็นตัวชี้ความเสี่ยงเป็นระบบของกองทุนรวม มีขั้นตอนการ

ประเมิน ดังนี้ 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุน และค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทน
ทางทางการตลาด (Set Index) ส าหรับการลงทุนในช่วงที่ด าเนินการวิจัย 
   2) ค านวณเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็น โดยสมการ SML ดังนี้ 
 

p)βfRm(RfR  )pE(R   
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   3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ ค่าความแตกต่างนี้เรียกว่า ค่าอัลฟ่าของกองทุน ( p ) 

 








  p)fRmR(fRpRp βα  

 
    โดย pα  = ดัชนีของ Jensen ที่วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

     Rp  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

     fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง  

     mR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 

     pβ  = ค่าเบต้าของกองทุนรวม 

 
    ถ้าค่า pα  มีค่าเป็นบวก แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง 

    ถ้าค่า pα  มีค่าเป็นลบ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง 

  2.5.4 มาตรวัด Information Ratio (IR) 
   เป็นมาตรวัดที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช้ในกรณีไม่สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์         
ในเชิงลึกได้ เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะลงทุนและบริหารกองทุนนั้นเพียงไม่กี่หลักทรัพย์ เพ่ือหาหลักทรัพย์
ที่มีราคาสูงกว่า หรือต่ ากว่าที่ควรจะเป็น และหลักทรัพย์ที่เหลือนั้นถือว่ามีราคาเหมาะสมแล้ว ดังนั้น
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมสร้างขึ้นมา มิใช่กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการ
กระจายการลงทุนได้เป็นอย่างดี ยังคงมีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบหรือความเสี่ยงเฉพาะตัว ซึ่งจะเป็น
ต้นทุนของการได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนส่วนเกินปกติหรือค่าอัลฟ่าซึ่งข้อตกลงส าหรับกองทุนที่มีการ
บริหารแบบเชิงรุกในการวัดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคืออัตราส่วนอัลฟ่าของกองทุนต่อความเสี่ยง
เฉพาะตัวของกองทุน เรียกว่า Information Ratio หรือ IR มีสูตรค านวณ ดังนี้ 
 

Information Ratio = ep2/σpα  
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    โดยที่ 
 

1/2)2
m

2
p

2
p(ep σβσσ   

 

    โดยที่ 2
pσ  คือ  ความเสี่ยงเฉลี่ย ของกองทุนรวม 

      2
pβ  คือ  ค่าเบต้าของกองทุนรวม 

      2
mσ  คือ  ความเสี่ยงเฉลี่ยของตลาด 

   เมื่อได้ค่า IR แล้วน าค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน ค่า IR แสดงถึงผลตอบแทน
ส่วนเกินปกติ (Abnormal Return) ต่อหนึ่งหน่วยของความเสี่ยง 
 
2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เกียรติพงษ์ พึ่งยิ้ม (2554) ศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมตรา
สารหนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและจดทะเบียนกองทุนระหว่าง          
ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 จ านวน 8 กองทุนใช้ข้อมูลทุติยภูมิ อันได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ดัชนี
ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงรายสัปดาห์ ระยะเวลาศึกษา 1 มกราคม 
2551 ถึง 30 มิถุนายน 2553 ผลการศึกษาพบว่า กองทุนเปิดธีรสมบัติ(TSB) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงสุดและสูงกว่าตลาด ด้านความเสี่ยงที่วัดจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตรา
สารหนี้ (MFF) มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุด ด้านผลการด าเนินงานของกองทุนตามมาตรวัด Jensen มีเพียง
กองทุนเปิดธีรสมบัติ (TSB) กองทุนเดียวที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่คาดหวัง 
และมาตรวัด Treynor มี 5 กองทุนที่มีผลการด าเนินงานดีกว่าตลาด และมี 3 กองทุนที่มีผลด าเนินงาน
น้อยกว่าตลาด ส่วนมาตรวัด Sharpe พบว่าทุกกองทุนมีค่าติดลบ 
  ภัทรพล เลาหุไรกุล (2555) ศึกษาการวิ เคราะห์การลงทุนของตราสารทุนไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุน วิเคราะห์ กลยุทธ์การ
ลงทุน ของผู้บริหารการลงทุน และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน การวิจัยนี้มี
ประชากรศึกษาคือกองทุนรวมตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  จ านวน 230 กองทุน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมตราสารทุน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมตราสาร
ทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 เดือน 
ตั้งแต่ มกราคม 2553 ถึง กรกฎาคม 2555 โดยมีการวิจัยตามล าดับดังนี้ ค านวณผลตอบแทนกองทุน
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รวมและผลตอบแทนตลาด ประเมินความเสี่ยงของกองทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวม วิเคราะห์ความสามารถในการคัดสรรหน่วยลงทุน ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนรวม
โดยใช้มาตรวัด Sharpe, Treynor และ Jensen ผลการวิจัยพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนจ านวน 57 
กองทุนให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด เมื่อพิจารณาเรื่องความเสี่ยงมี กองทุน 
110 กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าความเสี่ยงตลาด และ มี 120 กองทุน มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยง
ตลาด ส่วนการประเมินผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ด าเนินกลยุทธ์เชิงรุก และเมื่อใช้มาตรวัดของ 
Sharpe, Treynor และ Jensen ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนรวมตราสารทุนจะเห็นได้ว่า
กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ และไทยไพรมฟันด์
เป็นกองทุนที่แสดงผลการด าเนินงานดีที่สุด 
  สิทธิเดช พิริยชูสิทธิ์ (2556) ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
ในกองทุนรวมจ าแนกตามประเภทและรูปแบบการลงทุน ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายวัน
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม จ านวน 141 กองทุน ในช่วง ปี 2541-2555 โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนในแต่ละ
ช่วงเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมตรา
สารหนี้มีอัตราผลตอบแทนสวนทางกันกล่าวคือ ในช่วงตลาดขาลงกองทุนรวมตราสารทุนขาดทุนมาก
สุด แต่กองทุนรวมตราสารหนี้มีผลก าไรมากสุด เช่นเดียวกันในช่วงที่ตลาดขาขึ้นกองทุนรวมตราสาร
ทุนมีก าไรมากสุด แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ขาดทุนมากสุด และในช่วงที่ศึกษายังพบว่า กองทุนรวม
ตราสารหนี้มีแนวโน้มที่ราคาต่ ากว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุนมีแนวโน้มราคา         
ที่สูงกว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ และสรุปได้ว่า ช่วงตลาดขาลงกองทุนรวมมีแนวโน้มราคาสูงกว่าราคา 
ที่ควรจะเป็นตามตลาดหลักทรัพย์ ช่วงตลาดขาขึ้นกองทุนรวมมีแนวโน้มราคาต่ ากว่าราคาที่ควร       
จะเป็นตามตลาดหลักทรัพย์ 
  พีริยา พีรพงศ์พิพัฒน์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของ            
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและหลักทรัพย์กลุ่มบลูชิปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาวจ านวน 49 กองทุนและ หลักทรัพย์กลุ่มบลูชิป 30 หลักทรัพย์ 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2555 ค านวณอัตราผลตอบแทนโดยใช้ข้อมูลรายเดือน ค่า
ความเสี่ยงวัดด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเบต้า ส่วนการวัดประสิทธิภาพประเมินด้วยมาตรวัด 
Sharpe, Treynor และ Jensen ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มบลูชิป ให้ผลตอบแทนสูง
กว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในขณะที่ค่าความเสี่ยงพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มบลูชิปมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ด้านการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วยมาตรวัดทั้ง 3 วิธี พบว่า 
หลักทรัพย์กลุ่มบลูชิปมีประสิทธิภาพสูงกว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 



38 

  นัชทนันท์ หลีกภัย (2557) งานวิจัยนี้เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหุ้นสามัญ รวมถึงเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบสิทธิการเช่า ใช้ข้อมูล
รายเดือนในช่วงปี 2550-2555 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีอัตราผลตอบแทน
เงินปันผลและค่าความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหุ้นปันผล และยังพบว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบสิทธิ
การเช่ามีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงกว่าและมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าแบบมีกรรมสิทธิ์ 
  วศิณ ผุดผาด (2557) ศึกษาการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ จ านวน 7 กองทุน พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per 
unit) จ านวน 17 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และดัชนีตลาดตราสารหนี้ ใช้
แบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและใช้อัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk adjusted return) เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม โดยใช้ดัชนีชี้วัด Jensen, Treynoe และ Sharpe ผลการศึกษาพบว่า ผล
การด าเนินงานโดยเฉลี่ยของกองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 9.2985 สูงกว่าในตลาดตราสาร
หนี้ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.99 ต่อปี และสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งเท่ากับร้อยละ 
4.52ต่อปี ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงสุดตามดัชนีชี้วัด Jensen คือ กองทุน ABAPAC และ
ดัชนีชี้วัด Treynor และSharpe คือ กองทุน ABEG 
  พรโพยม ชุ่มศิริ (2558) ศึกษาการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โดยใช้ข้อมูล
รายเดือน และวัดผลการด าเนินงานโดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe, Treynor และ Jensen 
ผลการวิจัยพบว่า กองทุนรวมหุ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด(เกณฑ์อ้างอิง) การประเมินผลการด าเนินงานด้วยตัวชี้วัด 
Sharpe และ Treynor พบว่ากองทุนรวมหุ้นสามัญมีค่าสูงกว่าตลาด และการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้วยตัวชี้วัด Jensen พบว่ากองทุนรวมหุ้นสามัญมีผลตอบแทนเกินปกติ α > 0 
  หฤทัย ไชยวงศ์ (2558) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับ
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กองทุนรวมตั้งแต่  เดือน มกราคม 2552 ถึง เดือน ธันวาคม 2555 จ านวน 10 กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม       
เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
หุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนรวมหน่วยลงทุน เปรียบเทียบกับดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากท่ีสุด 
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คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนกองทุนรวมผสมมีความเสี่ยงมากที่สุด และผลการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน Treynor มี 9 กองทุนที่มีค่าดัชนีมากกว่าตลาด 
  กัญญารัตน์ โพธิ์ศรีวิลัย (2559) ศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกองทุน LTF และ 
RTF ที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ และไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งหมด 84 
กองทุน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนด้วยทฤษฎีอัตราผลตอบแทน มาตรวัด
อัตราผลตอบแทนแบบ Sharpe ratio, CAPM วิเคราะห์ความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการจับ
จังหวะการลงทุนด้วย TM Model และ HM Model โดยภาพรวมพบว่าค่าธรรมเนียมจากการ
ด าเนินงานของ Non-bank affiliate จะมากกว่าของ Bank affiliate เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กกว่า
ท าให้ค่าด าเนินการสูงกว่า ส่วนการเติบโตของกองทุนพบว่ากลุ่ม Bank จะมากกว่า Non-bank 
เนื่องจากได้เปรียบในเรื่องสาขา 
  การวิเคราะห์ด้วยมาตรวัดแบบ Sharpe ration ของ LTF-Non bank affiliate, LTF-
Bank affiliate และ RMF affiliate มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 0.09 มากกว่าของ RMF-Non bank 
affiliate คือ 0.038 จึงสรุปได้ว่ากองทุนแต่ละกลุ่มมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน ด้านความสามารถใน
การเลือกลงทุน ทุกกลุ่มอัลฟาเป็นบวกแสดงถึงผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการเลือกลงทุน ด้าน
ความเสี่ยงทุกกลุ่มเบต้าน้อยกว่า 1 แสดงถึงการขึ้นลงจะเบากว่าตลาด 
  การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าจังหวะการลงทุนด้วย TM Model และ HM Model 
มีผลคล้ายกัน คือ LTF ทั้ง Bank affiliate และ Non-bank affiliate มีค่าแกมมาเป็นบวกแสดงถึง 
ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนมากกว่า RMF ทั้ง Bank affiliate และ 
Non-bank Affiliate 
  การวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ทั้งกองทุน RMF ที่บริหารโดย บลจ.ที่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดย
ธนาคารพาณิชย์ มีความสามารถในการเลือกหุ้น การจับจังหวะตลาด และผลการด าเนินงานโดยรวม
ดีกว่ากองทุน LTF แต่กองทุน LTF ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าก็จะมีผลการด าเนินงานที่ดีเช่นกัน 
  ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) ได้ศึกษาวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน         
และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรและนโยบาย
ลงทุนในหุ้นกู้ โดยศึกษาตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร 27 กองทุน และมีนโยบายลงทุน          
ในหุ้นกู้ 10 กองทุน ตั้งแต่ มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2558 ใช้ข้อมูลรายเดือนค านวณอัตรา
ผลตอบแทน ค่าความเสี่ยงวัดด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Sharpe, 
Jensen, Treynor และ Sortino Ratio และจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดด้วยแบบจ าลอง 
Treynor and Mazuy ผลการศึกษา กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นมี อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าพันธบัตร ด้านความเสี่ยงกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนใน
พันธบัตรมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเลือกหลักทรัพย์ พบว่า
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ผลที่ได้แต่ละมาตรวัดไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะลงทุน          
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  บุณณชนก เดชเพ็ชร์ (2559) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม          
ที่ลงทุนในหุ้นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่และไม่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคาร
พาณิชย์ เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ โดยศึกษาจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ใช้ข้อมูลรายเดือน วัดผลการด าเนินงานจาก
การใช้ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด (Market Timing) 
ของผู้จัดการกองทุน พบว่ากลุ่มกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์ที่ไม่ถือหุ้นใหญ่โดย
ธนาคารพาณิชย์มีขนาดมีขนาดของกองทุนเล็กกว่า ร้อยละ 80 และ Growth rate ที่ต่ ากว่า ในขณะ
ที่ค่า Sharpe ratio ของกลุ่มกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นใหญ่             
โดยธนาคารพาณิชย์ มีค่าสูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ 
  ปริศนา ทองใบ (2559) ศึกษาการเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน ระหว่างกองทุนที่ปันผล และกองทุนที่ไม่ปันผล 2) ความเสี่ยง
ของกองทุนรวมตราสารทุนระหว่างกองทุนที่ปันผล และกองทุนที่ไม่ปันผล และ 3) ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองทุนรวมตราสารทุนระหว่างกองทุนที่ปันผล และกองทุนที่ไม่ปันผลของ บลจ.
บัวหลวง จ ากัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ส่วนการวัดผลการด าเนินงานใช้มาตรวัดแบบ Sharpe ratio, 
Treynor, และ Jensen 
  ผลการวิจัยพบว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลให้อัตราผลตอบแทนสูงสุด และเป็นกองทุน         
ที่ไม่จ่ายเงินปันผล ด้านความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมตราสารทุน โดยประเมินจากค่าเฉลี่ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ากองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.1046 ถึง ร้อยละ 
2.147 ต่อปีสูงกว่ากองทุนที่จ่ายเงินปันผลที่มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.5147 ด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานพบว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล มีค่าดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด อันได้แก่ 
Sharpe ratio, Treynor, และ Jensen สูงที่สุด ส่วนกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน มีค่าดัชนี
ตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว ต่ าสุด ซึ่งทั้งสองกองทุนนี้มีนโยบายไม่จ่ายปันผล  
  พรพิมล ธนวานนท์ (2559) ศึกษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค าแท่ง
และการลงทุนในกองทุนรวมทองค า โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ศึกษาเป็นรายเดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม 
2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2559  มี 10 กองทุนรวมจาก 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการในการลงทุนกองทุนรวมทองค า โดยใช้มาตรวัด
ของ Sharpe, Treynor และ Jensen ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีกองทุนใดที่ให้อัตราผลตอบแทน
มากกว่าตลาด โดยการลงทุนในทองค าแท่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด กองลงทุนในทองค าแท่ง          
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และกองทุนรวมทองค าส่วนใหญ่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่าตลาด ด้านการวัดประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนจากการใช้มาตรวัดต่าง ๆ พบว่า กองทุนรวมทองค าที่มีประสิทธิภาพการบริหารกองทุน           
ที่สูงที่สุด ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ ส่วนกองทุนรวมทองค าที่มีประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนต่ าสุด ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 
  นุชนาถ กาญจนนันทวงศ์ และดลินา อมรเหมานนท์ (2560) ศึกษาการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) เป็นผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จ านวนทั้งสิ้น 18 กองทุน และกองทรัสต์ 
(กองรีท) ที่ด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 จ านวน 5 กองทุน ใช้ข้อมูลราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อ
ไตรมาส และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเฉลี่ยต่อไตรมาส เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ผลการศึกษาพบว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปี ส่วนใหญ่กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าตลาด
และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากการมีสภาพคล่อง (Price) และมูลค่า
สินทรัพย์ที่ลดลง (NAV) และมีความเสี่ยงต่ ากว่าตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์           
และก่อสร้าง ส่วนกองทรัสต์ พบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดปี 2558 ทุกกองให้ผลตอบแทนสูง
กว่าตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ด้านความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กองทรัสต์ส่วนใหญ่จะต่ ากว่าตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง แต่ค่าความเสี่ยงจากค่าสัมประสิทธิ์การผันแปรพบว่า กองทรัสต์มีค่าสูงกว่าตลาด         
และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส่วนการประเมินอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ตลอดอายุโครงการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พบว่า การลงทุนในที่พักอาศัยมีอัตราผลตอบแทน
สูงกว่าการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ 
  วัชรินทร์ ชนะวงค์ (2560) ศึกษาการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย์และจัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด  โดยใช้ข้อมูลของ
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 5 กองทุน และก าหนดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล ได้แก่ ความเสี่ยง มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาผู้บริโภค ขนาดของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอัตรา
ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่ากองทุนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรอิสระท่ีเป็นประเภทตราสารหนี้มากกว่าตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อย 
  อรพรรณ แก้วโนนตุ่น (2561) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึง
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 ด้วยมาตรวัด Sharpe index และ Treynor index 
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  ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น
ระยะยาว มีประสิทธิภาพในการบริหารดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อพิจารณาด้วยมาตร
วัด Sharpe index และ มาตรวัด Treynor index 
  Patel (2011) ศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวมในอินเดีย พบว่ากองทุนรวมเสมือนบ่อ
เก็บออมเงินของนักลงทุนที่ตั้งเป้าหมายทางการเงิน เงินที่เก็บมีการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้น หุ้นกู้ 
และหลักทรัพย์อ่ืน ๆ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวัดประสิทธิภาพของหุ้นเจริญเติบโตที่มี
ความหลากหลายด้วยเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ อันได้แก่ Sharpe, Treynor and Jensen วิเคราะห์
ตามมูลค่ารายเดือนจาก 43 กองทุน ระยะเวลา 2003-2010 จากการศึกษาพบว่า ทุกกองทุนที่
วิเคราะห์ด้วยมาตรวัด Sharpe and Treynor ให้ผลเช่นเดียวกัน แต่กรณีมาตรวัด Jensen ให้
ประสิทธิภาพต่างกัน 
  Naseem Ahamed (2012) ศึกษาการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของตลาดตราสารหนี้โดยศึกษา
การจัดกลุ่มและข้อมูลประวัติ โดยผู้จัดการกองทุนจะเก็บข้อมูลในตลาดและหาทางลงทุนเพ่ือให้
สินทรัพย์ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งได้รับความนิยมมากและมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในช่วงทศวรรษ       
ที่ผ่านมา แม้แต่ตลาดตราสารหนี้ยังคงสั่งการผ่านตลาดตราสารทุนในแง่ของขนาดปริมาณการซื้อขาย 
แต่ด้วยความเชื่อถือในแนวคิดของการกระจายความเสี่ยง การปรากฏตัวของตัวเลขจ านวนมากของ
การแลกเปลี่ยนทั่วโลกนั้นเป็นแหล่งก่อให้เกิดความสับสนส าหรับผู้จัดการกองทุน ซึ่งงานวิจัยนี้
พยายามที่จะระบุประเภทตลาดพันธบัตรที่คล้ายกันเป็นหนึ่งกลุ่ม 
  Premachandraa, Zhub, Watson and Galagederad (2012) ศึกษาประสิทธิภาพของ
กองทุนรวมในอเมริการะหว่างปี 1993-2008 โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ 
DEA แบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับ Two Stage DEA หรือการวิเคราะห์ DEA 2 ขั้นตอน ขั้นแรกมีตัวแปร
น าเข้า (Input) คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) และ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตลาด (marketing and distribution fee) ตัวแปรผลผลิต (Output) คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net 
Asset Value) ขั้นตอนที่สอง มีตัวแปรน าเข้า ( Input) คือ ขนาดกองทุน (Fund Size) อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Expense Ratio) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (Turnover) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ตัวแปรผลผลิต (Output) คือ ผลตอบแทนรวม (Total Return) 
ผู้วิจัยเลือกกองทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจ านวน 66 กองทุนแล้วศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั่วไปและประสิทธิภาพการจัดพอร์ทการลงทุน ผลการศึกษาพบว่า กองทุนที่มีขนาดเล็ก  
จะมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดพอร์ทการลงทุนที่ดีข้ึนตามอนุกรมเวลา 
  Santhi and Gurunathan (2012) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการท างานของกองทุน
เปิดตราสารทุนจ านวน 32 กองทุน โดย เปรียบเทียบผลตอบแทนรายเดือนกับมาตรฐานการลงทุนใน
ตลาดหุ้นอินเดีย S & P CNX NIFTY ด้วยการวัดประสิทธิภาพความเสี่ยงที่ปรับโดยใช้วิธี Sharpe, 
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Treynor และ Jensen ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแผนการประหยัดภาษีในปี 2006-2007         
และ 2011-2012 ซึ่งมีความผันผวนในรูปแบบเดียวกันกับผลตอบแทนและเคลื่อนย้ายทิศทางไปพร้อม
กับดัชนีตลาดหุ้น S & P CNX NIFTY จากผลคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจะติดลบในช่วง 
2008-2009 แต่สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นโดยผลตอบแทนเฉลี่ยจะสูงกว่าส่วนความเสี่ยงต่ ากว่าดัชนี S & P 
CNX NIFTY 
  Zhao and Yueb (2012) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการกองทุนในประเทศจีน 
จ านวน 32 กองทุน ช่วงปี ค.ศ. 2004-2008 ด้วยวิธี Muti-Subsystem Fuzzy Data Envelopment 
Analysis โดยแบ่งการศึกษาประสิทธิภาพเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกศึกษาประสิทธิภาพด้านการ
ลงทุน ขั้นตอนที่สองศึกษาประสิทธิภาพด้านการตลาดและบริการ จากการศึกษาพบว่ามีบริษัทจัดการ
กองทุน 15 บริษัทที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุน และ 4 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ
ด้านการตลาดและบริการ จึงสรุปได้ว่ากองทุนในประเทศจีนกว่าครึ่งเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพ         
ด้านการลงทุน การตลาด และการบริการ 
  Tsolas (2014) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA แบบ CCR model กับกองทุน
โลหะจ านวน 62 กองทุน โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสในรายงานประจ าปี 2010 ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา
ดังนี้ คือ ขั้นตอนที่หนึ่งใช้ DEA วัด ประสิทธิภาพของกองทุน ซึ่งมีตัวแปรน าเข้า (input) คือ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense) ค่าธรรมเนียม
การซื้อขาย (Front Load) และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (Deferred Load) ส่วนตัวแปรผลผลิต (Output) 
คือ ผลตอบแทนรายปี (Annualized Yearly Returns) ขั้นตอนที่สองใช้ Tobit Model เพ่ือระบุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพกองทุนรวมขึ้นอยู่กับขนาดกองทุน 
นอกจากนี้ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่ศึกษาด้วยวิธี DEA กับการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ที่มีความเสี่ยงด้วยวิธี  Sharpe Ratio and Jensen ผลปรากฏว่ากองทุนที่มีประสิทธิภาพไม่มี
ความสัมพันธ์กันกับค่า Sharpe Ratio and Jensen 
  Joyjit Dhar (2017) ศึกษาประสิทธิภาพการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศอินเดีย          
ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนที่ลงทุนในประเทศอินเดียระหว่าง พฤษภาคม 2543 
ถึง มีนาคม 2555 เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวมเป็นปัญหาที่ซับซ้อนการศึกษานี้         
จึงมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายการบริหาร ช่วงเวลาของตลาด        
และทักษะการเลือกหุ้นของผู้จัดการกองทุน ประสิทธิภาพที่ยั่งยืน ความผันผวนของผลตอบแทน        
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงขาลงของกองทุนรวมอินเดีย ผลการวิจัยพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของ
โครงการกองทุนรวมตัวอย่างได้ดีกว่าดัชนีตลาดในช่วงระยะเวลาของการศึกษาอย่างไรก็ตามกองทุน
รวมอินเดียไม่ได้มีประสิทธิภาพในการจัดการค่าใช้จ่าย ตลอดจนทักษะการจัดการของผู้จัดการกองทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในปัจจุบันนี้  แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนขาดความสามารถในการ
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ก าหนดเวลาของตลาด แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในช่วงเวลาที่ศึกษานี้เป็นช่วงที่ทักษะ
การเลือกหุ้นหรือความสามารถในการน าพาไปสู่ชัยชนะโดยผู้จัดการกองทุน การวิเคราะห์นี้ได้พบ
หลักฐานบางอย่างของประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในระยะสั้นในตลาดกองทุนรวมอินเดีย แต่ไม่ ใช่
ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณา การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการ
สอดคล้องกันอย่างมีนัยยะส าคัญของผลตอบแทนกองทุนรวมกับผลตอบแทนตลาด ความผันผวนของ
ตลาดหุ้นไม่ได้ส่งผลต่อตลาดกองทุนรวมในอินเดียได้ง่ายเพราะว่ามีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน  
ที่ควบคุมอย่างดีและการจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ มีการยืนยันจากการวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง 
ท าให้ข้อมูลผลตอบแทนกองทุนรวมมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของตลาดน้อยมากในช่วง
ระยะเวลาของการศึกษาดังนั้นกองทุนรวมจึงมีศักยภาพที่จะเสนอแนวทางที่ปลอดภัยให้กับนักลงทุน
ทั่วไปที่ดูเหมือนการออมเงินกับธนาคาร 
  Yuansu Ge (2019) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและกระแสเงินทุนกรณีการ
เปรียบเทียบกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศของสหราชอาณาจักรโดยใช้ตัวอย่างกองทุนรวม
ในประเทศ 650 กองทุน, ต่างประเทศ 627 กองทุน เป็นข้อมูลช่วง เดือนมกราคม 2541 ถึง ธันวาคม 
2558 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศด้วยหลักฐานการลงทุนใหม่ใน
ตลาดกองทุนรวมในสหราชอาณาจักร และรวมทั้งผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังปี 2551 
วิทยานิพนธ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของวรรณกรรมในอดีต บนประสิทธิภาพการไหลแบบสองขั้นตอน
ตามความสัมพันธ์ที่อธิบายไว้ในแบบจ าลอง Berk and Green (2004) ส าหรับกองทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ พบว่ากองทุนรวมหุ้นในและต่างประเทศในสหราชอาณาจักรได้รับผลตอบแทน
ผิดปกติเป็นบวกบนพ้ืนฐานของการปรับความเสี่ยงในทุกช่วงของการลงทุน ผู้จัดการกองทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ มีความสามารถทุกช่วงเวลาการลงทุน ค่าอัลฟ่าไม่เป็นบวกทั้งในช่วงถดถอย           
และวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังปี 2551 ด้วยความสามารถของผู้จัดการกองทุนในอดีตจึงได้ท าให้
ขนาดกองทุนเล็กลง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพกับกระแสเงินทุนของกองทุนรวมในประเทศมี
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกระแสนักลงทุนในประเทศ 
กระแสเงินทุนระหว่างประเทศนั้นอ่อนไหวต่อผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงกว่าผลตอบแทนที่ไม่ได้
ปรับโดยเฉพาะประสิทธิภาพที่ปรับความเสี่ยงล่าสุด เป็นหลักฐานที่แสดงว่าต้นทุนส่งผลต่อความ
อ่อนไหวกระแสเงินทุนและประสิทธิภาพทั้งกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ พบหลักฐาน           
ผลการด าเนินงานส าหรับหน่วยลงทุนในประเทศของสหราชอาณาจักรเป็นความสนใจช่วงสั้นประมาณ
1 เดือน และบางหลักฐานที่แสดงถึงความยั่งยืนของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศเป็นความ
สนใจระยะกลาง ในระยะยาวความยั่งยืนในประสิทธิภาพต่ ายังเป็นหลักฐานการลงทุนในสหราช
อาณาจักรด้วย จากผลการทดสอบการด ารงอยู่ของกลไกการปรับสมดุลของกระแสเงินทุนที่ระบุไว้ใน 
Berk and Green (2004) แสดงให้เห็นว่าความน่าสนใจในช่วง 1 ปี กระแสเงินทุนลดความยั่งยืนของ
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ประสิทธิภาพของการลงทุนในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานของกระแสเงินทุนที่มีผล
ต่อกองทุนรวมต่างประเทศ  
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมด
ท าให้ผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ 



บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

ลงทุนในประเทศ และลงทุนตางประเทศ  2) วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง     

ของกองทุนรวมที ่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนตางประเทศ และ 3) ประเมินผลการ

ดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนตางประเทศ โดยผูวิจัยไดกำหนด

วิธีการดำเนินการวิจัย ไวดังนี้ 

  3.1 ประชากรศึกษา 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรศึกษา 

  ผูวิจัยไดคัดเลือกและแบงกลุมกองทุนรวมที่จดทะเบียนกอนเดือนเมษายน 2557 ซึ่งทำให

แตละกองทุนมีผลการดำเนินมาแลวไมต่ำกวา 5 ปขึ ้นไป (ณัฎฐินี อิ ่มแกว, 2559) และมีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนสูงสุด 10 อันดับแรกจากการคนขอมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2561 (Bhatt, 

2012) โดยใชขอมูลตั ้งแต มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 เปนระยะเวลา 60 เดือน (ณัฎฐินี            

อ่ิมแกว, 2559)  จำนวนท้ังสิ้น 60 กองทุน และแบงเปนกลุมได ดังนี้ 

  3.1.1 ขอมูลจากกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในประเทศ จำนวน 10 กองทุน ดังนี้ 

   1) กองทุนเปดกรุงศรีหุ นปนผล (KFSDIV) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที ่ 27 

ธันวาคม 2561 เทากับ 19,664,261,316.00 บาท ว ันที ่จดทะเบียนกองทุน 23 มีนาคม 2550         

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

   2) กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) (SCBSET)            

มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 16,455,692,864.00 บาท วันท่ีจดทะเบียน

กองทุน 20 สิงหาคม 2539 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

   3) กองทุนเปดทหารไทย SET 50 (TMB50) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 14,829,214,217.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 29 มีนาคม 2544 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

   4) กองทุนเปดบัวหลวงทศพล (BTP) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 13,392,688,243.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 7 ตุลาคม 2537 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด 
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   5) กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท (ABG) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 10,842,615,245.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 กรกฎาคม 2540 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จำกัด 

   6) กองทุนเปดบัวแกว (BKA) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 

เทากับ 9,881,072,914.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 3 พฤศจกิายน 2536 โดย บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด 

   7) กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลคา) (SCBSET50) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 8,062,276,069.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 

19 ตุลาคม 2554 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

   8) กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนทุนปนผล (SCBDV) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี      

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 7,696,900,269.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 16 กันยายน 2546    

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

   9) กองทุนเปด JUMBO 25 (JB25) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 7,055,868,015.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 9 กันยายน 2547 โดย บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

   10) กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (HI-DIV) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 6,079,779,233.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 มกราคม 2552         

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

  3.1.2 ขอมูลจากกองทุนรวมตราสารหนี ้ที ่ม ีอายุมากกวา 1 ป และมีนโยบายลงทุน          

ในประเทศจำนวน 10 กองทุน ดังนี้ 

   1) กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 60,558,534,750.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กุมภาพันธ 2554 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด  

   2) กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 51,055,833,418.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 พฤษภาคม 2538 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  

   3) กองทุนเปดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) มีม ูลคาทรัพยส ินสุทธิ             

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 48,800,260,322.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 เมษายน 

2556 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด  
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   4) กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลคา) (SCBFP) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 47,998,901,726.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

21 ตุลาคม 2553 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด  

   5) กองทุนเปดเค แพลน 1 (K-PLAN1) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 27,198,195,326.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2552 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

   6) กองทุนเปดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 19,833,534,586.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 1 เมษายน 2553 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  

   7) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป (KTFIX-1Y3Y) มีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 10,557,502,225.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 มกราคม 

2557 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

   8) กองทุนเปดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 8,146,782,760.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 20 พฤศจกิายน 

2546 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

   9) กองทุนเปดเค หุนกู (K-CBOND) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 6,293,466,900.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 พฤศจิกายน 2542 โดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   10) กองทุนเปดเคเอ คอรเปอเรท บอนด (KACB) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี           

26 ธันวาคม 2561 เทากับ 4,935,428,900.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 16 ตุลาคม 2545          

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

  3.1.3 ขอมูลจากกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ จำนวน 10 กองทุน 

ดังนี้ 

   1) กองทุนเปดผสมบีซีเนียรสำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ   

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 22,727,795,556.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 16 สิงหาคม 

2556 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด   

   2) กองทุนเปดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั ่น (PHATRA SG-AA) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 11,199,195,944.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

19 สิงหาคม 2554 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จำกัด   
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   3) กองทุนเปดเค แพลน 3 (K-PLAN3) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 3,406,649,945.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2552 โดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   4) กองทุนเปดเค แพลน 2 (K-PLAN2) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 3,041,297,740.00 บาท ว ันที ่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2552 โดยบริษัท

หลักทรพัยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   5) กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม (SMART) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ           

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,702,938,571.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 มิถุนายน 

2543 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  

   6) กองทุนเปดธนชาติเจริญทรัพยปนผล (T-CSD) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี    

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,678,548,708.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 มกราคม 2537   

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด 

   7) กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) มีมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,464,474,084.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 10 เมษายน 

2555 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   

   8) กองทุนเปดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปนผล (KFLEX-D) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 1,927,609,467.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 พฤษภาคม 2545 

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด   

   9) กองทุนเปดบีเฟล็กซ (B-FLEX) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 

เทากับ 1,584,671,649.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 มิถุนายน 2545 โดย บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด   

   10) กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย (KFSMUL) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 1,493,496,043.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 กุมภาพันธ 2542 

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด   

  3.1.4 ขอมูลจากกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนตางประเทศ จำนวน 10 กองทุน 

ดังนี้ 

   1) กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุน (K-CHINA) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 9,216,011,515.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 4 พฤศจิกายน 2552 โดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   
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   2) กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เจแปน สมอล แอนด มิด แคปฟนด (UOBSJSM)            

มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 7,225,520,103.00 บาท วันที่จดทะเบียน

กองทุน 7 มีนาคม 2557 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด   

   3) กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุน (K-USA) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2561 เทากับ 5,912,753,098.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 กันยายน 2555 โดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   4) กองทุนเปดเค ยูโรเปยน หุนทุน (K-EUROPE) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี         

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 4,823,303,813.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 สิงหาคม 2556    

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   5) กองทุนเปดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแคร (BCARE) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 3,163,094,533.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 สิงหาคม 2550    

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด   

   6) กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนจีน THB เฮ็ดจ (SCBCEH) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,322,923,036.00 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 19 มีนาคม 2556 

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด   

   7) กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ           

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,093,959,688.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 ตุลาคม 

2553 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด 

   8) กองทุนเปดเค โกลบอล อีเมอรจิ้ง มารเก็ต ออพพอรทูนนิตี้ (K-GEMO) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทากับ 2,001,082,406.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 

23 กันยายน 2553 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   9) กองทุนเปดเค อินเดีย หุนทุน (K-INDIA) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 

2561 เทากับ 2,000,417,804.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 มิถุนายน 2554 โดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   

   10) กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ 

(PRINCIPAL APDI) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เทากับ 1,837,758,636.00 บาท 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 กันยายน 2555 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

จำกัด   

  3.1.5 ขอมูลจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกวา 1 ป และมีนโยบายลงทุนตางประเทศ 

จำนวน 10 กองทุน ดังนี้ 
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   1) กองทุนเปดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟกซ อินคัม ฟนด (1AMGFF) มีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 4,522,663,652.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 เมษายน 

2551 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด 

   2) กองทุนเปดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด (1AMGBF) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ          

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 1,494,376,318.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 ธันวาคม 

2547 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด     

   3) กองทุนเปดธนชาติโกลบอล บอนด ฟนด (T-GLOBALBOND) มีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 884,045,088.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 ตุลาคม 

2550 โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด 

   4) กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ               

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 595,761,383.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 กรกฎาคม 

2553 โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   

   5) กองทุนเปดอเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด (AEOB) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 342,045,687.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน           

19 กรกฎาคม 2550 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จำกัด     

   6) กองทุนเปด กรุงศรีโทเทิลรีเทิรนบอนด (KF-TRB) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 236,313,311.97 บาท ว ันที ่จดทะเบียนกองทุน 18 ตุลาคม 2553           

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

   7) กองทุนเปดเคแทม เวิลด คอปเปอรเรท บอนด ฟนด (KT-WCORP) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เทากับ 200,419,134.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน           

4 เมษายน 2556 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    

   8) กองทุนเปด ตราสารหนี้เอเชียน (ASIA-B) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 

2561 เทากับ 197,371,352.00 บาท วันที ่จดทะเบียนกองทุน 16 พฤษภาคม 2545 โดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 

   9) กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม (SCBEMBOND) มีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทากับ 112,739,516.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 มีนาคม 

2556 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

   10) กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล (TMBGDF) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 105,819,871.68 บาท วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 8 สิงหาคม 2554 

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   

  3.1.6 ขอมูลจากกองทุนรวมแบบผสมท่ีมีนโยบายลงทุนตางประเทศ จำนวน 10 กองทุน ดังนี้ 
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   1) กองทุนเปดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี          

27 ธันวาคม 2561 เทากับ 7,962,129,883.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 พฤษภาคม 2545 

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด     

   2) กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั ่นแนล สมารท ฟนด (I-SMART) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เทากับ 951,716,014.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน      

29 ตุลาคม 2545 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)     

   3) กองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท (SCBGSIF) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 563,232,870.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน    

30 กรกฎาคม 2555 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด     

   4) กองทุนเปดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ (KF-ORTFLEX) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ           

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เทากับ 142,404,215.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 มีนาคม 2550 

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด     

   5) กองทุนเปด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอรทูนิตี้ ฟนด (1US-OPP) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เทากับ 88,751,694.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน         

16 มิถุนายน 2551 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด     

   6) กองทุนเปด เอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ดีเวลลอป มารเก็ต (I-DEVELOP) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทากับ 73,594,120.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน             

27 พฤษภาคม 2554 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  

   7) กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ     

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทากับ 71,572,922.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 พฤศจิกายน 

2556 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด     

   8) กองทุนเปดธนชาติ Multi Asset Portfolio (T-MAP) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ            

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เทากับ 36,217,740.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 พฤศจิกายน 

2552 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด    

   9) กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 (ASP-STARS9) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี 

26 ธันวาคม 2561 เทากับ 26,417,287.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2556 โดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 

   10) กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทากับ 25,039,607.00 บาท วันที่จดทะเบียนกองทุน 30 พฤศจิกายน 

2550 โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)      
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3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดำเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนตางประเทศในครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวม

ขอมูลจากแหลงขอมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) โดยสรุปจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

  3.2.1 ขอมูลที่อธิบายถึงประเภทและคุณลักษณะของกองทุนรวม เก็บรวบรวมขอมูลจาก 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (www.aimc.or.th.com), 

www.Thaimutualfund.com และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  3.2.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับกองทุนรวมรวบรวมมาจาก website: www.thaimutualfund.com 

และ www.wealthmagik.com 

  3.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยตอหนวยลงทุน (Net Asset Value per Unit) และ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย รวบรวมขอมูลจาก website: www.set.or.th 

  3.2.4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการคำนวณอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดำเนินงานของกองทุนไดรวบรวมจากงานวิจัย ผลงานการศึกษา และเอกสารทางวิชาการ 

  3.2.5 ขอมูลที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) ใชขอมูล

จาก ธนาคารแหงประเทศไทย website: www bot.or.th โดยนำขอมูลการรายงานอัตราดอกเบี้ย

ประเภทฝากประจำ 6 เดือน ตั้งแต มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

  3.2.6 ขอมูลอื่น ๆ ที่เจาะลึกเกี่ยวกับกองทุนรวมทั้งหมดในประเทศไทยสืบคนจาก website: 

morningstarethailand.com และจาก website ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อันไดแก 

บมจ.บลจ.กรุงไทย (www.ktam.co.th), บลจ.กรุงศรี จำกัด (www.krungsriasset.com), บลจ.กสิกรไทย 

จำกัด (www.hasikornasset.com), บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (www.cimb-principal.co.th), 

บลจ.ทหารไทย จำกัด (www.tmbam.com), บลจ.ทิสโก จำกัด (www.tiscoasset.com), บลจ.          

ไทยพาณิชย จำกัด (www.scbam.com), บลจ.ธนชาติ จำกัด (www.thanachartfund.com), บลจ.

บัวหลวง จำกัด (www.bblam.co.th), บลจ.ภัทร จำกัด (www.phatraasset.com), บลจ.ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จำกัด, (www.uobam.co.th), บลจ.วรรณ จำกัด (www.one-asset.com), บลจ.อ

เบอรดีน จำกัด (www.aberdeen-asset.co.th), บมจ.บลจ.เอ็มเอฟซี (www.mfcfund.com), และ 

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด (www.assetfund.co.th) 

 

3.3 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล  

  เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณตรงกับวัตถุประสงค ผูวิจัยไดใชการประมวลผลและการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

http://www.set.or.th/
http://www.aimc.or.th.com/
http://www.wealthmagik.com/
http://www.set.or.th/
http://www.one-asset.com/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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  3.3.1 การประมวลผล จัดทำฐานขอมูลในโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับตัวแปรตาง ๆ 

นำขอมูลรายปของแตละกองทุนจากฐานขอมูล สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (www.aimc.or.th), 

www.thaimutualfund.com ขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index) ขอมูลดัชนี

ตลาด MSCI WORLD และขอมูลอัตราดอกเบี้ยท่ีปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) จากธนาคาร

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 โดยใชขอมูลจำนวนทั้งหมดของการออกแบบวิเคราะห 

มาวิเคราะหทุกกองทุน นำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินผลการดำเนินงาน

ดวยมาตรวัด Sharpe, มาตรวัด Treynor, มาตรวัด Jensen และมาตรวัด Information Ratio 

  3.3.2 วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 1 

ผู ว ิจัยทำการวิเคราะหโดยอธิบายถึงคุณลักษณะของกองทุนรวมที ่มีนโยบายลงทุนในประเทศ         

และลงทุนตางประเทศ 

  3.3.3 วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 2 

และขอที่ 3 โดยใชสถิติขั้นพื้นฐานในรูป คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ และทำการ

วิเคราะหเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนรวม ดวยวิธี

ดังตอไปนี้ 

   1) การคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

    มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) = มูลคาทรัพยสินตามราคาตลาด + 

ผลตอบแทนสะสม + เงินสด – คาใชจายและหนี้สินกองทุน 

    การคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนสามารถคำนวณได

จากสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

    มูลคาตอหนวย (NAV per Unit) = มูลคาทรัพยสินสุทธิ / จำนวนหนวยลงทุน 

   2) การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน 

    การคำนวณท่ีหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคาทรัพยสินตอหนวย ซ่ึงสามารถคำนวณ ไดดังนี้ 

 

100
1tNAV

1tNAVtNAV
ptR ×

−

−−
=  

 

    โดย ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 

     tNAV  = มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 

     1tNAV −  = มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t-1 

    ถางวดเวลาท่ีวิเคราะหมี n งวด ผลตอบแทนเฉลี่ย ( pR ) คำนวณได ดังนี้ 

http://www.aimc.or.th/
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pR  = ∑
=
n

1t
/nptR  

    โดย pR  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

     Rpt  =  ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

     n = งวดเวลาท่ีทำการศึกษา 

 

    การคำนวณอัตราผลตอบแทนของตลาด 

    อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คำนวณจากสมการ 

 

100
1mtSET

1mtSETmtSET
mtR ×

−
−−

=  

 

    โดยท่ี Rmt  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     mtSET  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     1mtSET −  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t-1 

    ในกรณีที ่มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กับผลการ

ดำเนินงานของกลุมหลักทรัพยตลาด จะตองมีการคำนวณอัตราผลตอบแทนของตลาดดวย เชน โดย

การหาอัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุนในแตละงวดเวลา หรือโดยการหาคาเฉลี่ยถวง

น้ำหนักของอัตราผลตอบแทนแตละงวดเวลาของทุกหลักทรัพยในตลาด โดยใชสัดสวนของมูลคาตลาด

(Market capitalization) เปนตัวถวงน้ำหนัก แลวจึงหาคาเฉลี่ย ดังนี้ 

    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด Rm คำนวณจากสูตร 

 

∑
=

=
n

1t
/nmtRmR  

 

    โดย mR  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย 

     mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     n = จำนวนงวดเวลาท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

    การคำนวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง Rf  คำนวณไดจากสูตร 
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∑
=

=
n

1t
/nftRfR  

 

    โดย Rf  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

     ftR  = ผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง ณ วันท่ี t 

     n = จำนวนงวดเวลาท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

   3) การคำนวณหาคาความเสี่ยงกองทุนรวม 

    นำอัตราผลตอบแทนที่หาไดจากแบบจำลองอัตราผลตอบแทนของกองทุนมา

คำนวณความเสี่ยงตามวิธีการทางสถิติได ดังนี้ 

    ความเสี่ยงกองทุนรวม σp คำนวณได ดังนี้   

 

n 2p ( ( ) / n)R Rpt p
t 1

σ = −∑
=

 1/2 

 

    โดย pσ   =  คาความเสี่ยงรวมหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม 

     ptR  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันท่ี t 

     Rp  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาท่ีศึกษา 

     n = จำนวนเวลาท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

    ความเสี่ยงรวมของตลาดหลักทรัพย σm คำนวณได ดังนี้ 

 

n 2m ( ( ) / n)R Rmt m
i 1

σ = −∑
=

1/2 

 

    โดย mσ  = คาความเสี ่ยงรวมหรือสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของตลาด

หลักทรัพย 

     mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     Rm = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีศึกษา 

     n = จำนวนวันท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

    ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk หรือ Marker Risk) 
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    ความเสี่ยงที่เปนระบบของกองทุนรวม วัดจากคาเบตา (Beta Coefficient : β 

หรือ b) มีสูตรคำนวณ ไดดังนี้ 

 

2COVpm mpβ = σ  

 

∑
=

−−=
n

1t
)mRmt)(RpRpt(R

n
1

pmCov  

 

    โดย pβ  = คาเบตาของกองทุนรวม 

     2σ m  =  คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  

     pmCov  = คาความแปรปรวนรวมระหวางผลตอบแทนของกองทุนรวม

กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

     ptR  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันท่ี t 

     Rp   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาท่ีศึกษา  

      mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     Rm  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีศึกษา 

     n = จำนวนงวดเวลาท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

    ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk หรือ Unique Risk) 

    ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ จะวัดจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางขอมูลจริงกับ

คาเฉลี่ย ซ่ึงอยูบนเสนสมการถดถอย คา ( )ptσ ε  สามารถคำนวณได ดังนี้ 

    





 ∑∑ −∑ −= 1/2)/

mt
R

pt
R

ppt
R

p
2

pt
R()pt( βαεσ  

 

    โดย )pt(εσ  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางขอมูลกับคาเฉลี่ย ซ่ึงอยูบน

เสนสมการถดถอย  

     ptR  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันท่ี t 

     mtR  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี t 

     pα  = คาอัลฟาของกองทุนรวม 
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     pβ  = คาเบตาของกองทุนรวม 

     n = จำนวนเวลาท่ีใชในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 

   4) คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variance) 

    คาสัมประสิทธิ์การแปรผันแสดงถึงความเสี่ยงท่ีมีตออัตราผลตอบแทนหนึ่งหนวย 

ซ่ึงคำนวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

 

pR/pσ CV =  

 

    โดย CV = คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

     pσ  = ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

     pR  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   5) การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

    5.1) มาตรวัด Sharpe (Sharpe’s Portfolio Performance Measure) เปนดัชนี         

ที่ใชวัดผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยของความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย การวัดผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวมโดยใชมาตรวัดของ Sharpe สามารถคำนวณได ดังนี้ 

 

p)/
f

R
p

R(pS σ−=  

 

     โดย pS  = ดัชนีของ Sharpe ท่ีใชวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

       
p

R  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาท่ีศึกษา 

       f
R  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงใน

ชวงเวลาท่ีศึกษา 

       pσ  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกองทุนรวม 

     เกณฑการวัดผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยโดยใชดัชนีของ Sharpe 

คำนวณได ดังนี้ 

 

m)σ
f

R
m

R(mS −=  

     โดย mS  = ดัชนีของ Sharpe ท่ีใชวัดผลการดำเนินของตลาดหลักทรัพย 

       m
R  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีศึกษา 
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       f
R  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงใน

ชวงเวลาท่ีศึกษา 

       mσ  = คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย 

   6) มาตรวัด Treynor (Treynor’s Portfolio Performance Measure) การวัดผล

การดำเนินงานของกองทุนรวมโดยใชมาตรวัดของ Treynor สามารถคำนวณไดดังนี้ 

 

 

p)/
f

R
p

R(pT β−=  

 

     โดย pT  = ดัชนีของ Treynor ท่ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

      
p

R  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาท่ีศึกษา 

      fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยงใน

ชวงเวลาท่ีศึกษา 

      pβ  = คาเบตาของกองทุนรวม    

 เกณฑการวัดผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยโดยใชดัชนีของ Treynor คำนวณได ดังนี้ 

m)/
f

R
m

R(mT β−=  

 

    โดย mT  = ดัชนีของ Treynor ท่ีวัดผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย 

       m
R  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีศึกษา 

       fR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยงใน

ชวงเวลาท่ีศึกษา 

       
mβ  = คาเบตาของตลาดหลักทร ัพย แห ง โดย เบตาของตลาด

หลักทรัพย มีคา= 1 เสมอ 

 

   7) มาตรวัด Jensen (Jensen’Portfolio Performance Measure) เปนการเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับคาความแตกตางนี้

เรียกวา คาอัลฟาของกองทุน ( pα ) 
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 −+−=

p
)

f
R

m
R(

f
R

p
Rp βα  

 

    โดย pα  = ดัชนีของ Jensen ท่ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

     Rp  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

     f
R  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง  

     
m

R  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 

     pβ  = คาเบตาของกองทุนรวม 

   8) มาตรวัด Information Ratio (IR) เปนมาตรวัดที ่นักวิเคราะหหลักทรัพยใช          

ในกรณีไมสามารถวิเคราะหหลักทรัพยในเชิงลึกได การไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติหรือ

คาอัลฟาซึ่งขอตกลงสำหรับกองทุนที ่มีการบริหารแบบเชิงรุกในการวัดผลประโยชนที่ดีที ่สุดคือ

อัตราสวนอัลฟาของกองทุนตอความเสี่ยงเฉพาะตัวของกองทุน เรียกวา Information Ratio หรือ IR 

มีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

Information Ratio = ep2/σpσ  

 

    โดยท่ี 

 
1/2)2

m
2
p

2
p(ep σβσσ −=  

    โดยท่ี 2
pσ  คือ  ความเสี่ยงเฉลี่ย ของกองทุนรวม 

      2
pβ  คือ  คาเบตาของกองทุนรวม 

      2
mσ  คือ  ความเสี่ยงเฉลี่ยของตลาด 

    เมื่อไดผลจากการคำนวณทั้งหมดที่ไดกลาวมาของกองทุนรวมทั้ง 60 กองทุน 

แลวนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในแตละกองทุน 

  3.3.4 วิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพื ่อหาความสัมพันธของตัวแปร            

ซึ ่งประกอบดวย คาอัตราผลตอบแทน คาความเสี ่ยง และผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ            

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาด MSCI WORLD และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยปราศจาก

ความเสี่ยง 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 3.1 สรุปเครื่องมือท่ีใชในการการคำนวณหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

 

ตัวแปร ตัวช้ีวัด สูตรการคำนวณ ดัชนีเปรียบเทียบ 
การอธิบายผลการ

เปรียบเทียบ 

คำนวณหา 

อัตราผลตอบแทน 

NAV per Unit 

(มูลคาตอหนวย) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ/จำนวนหนวยลงทุน 

 

1) เปรียบเทียบ

ระหวางกองทุน

รวมประเภท

เดียวกัน 

2) เปรียบเทียบ

ระหวางกองทุน

รวมกับตลาด

หลักทรัพย           

ในประเทศ 

3) เปรียบเทียบ

ระหวางกองทุน

รวมกับ MSCI 

WORLD  

กองทุนรวมใดท่ีมีผลการ

คำนวณแลวมีตัวเลขออกมา

สูงกวากองทุนอ่ืนๆ สูงกวา

ดัชนีของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ดัชนี 

MSCI WORLD และอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย

ปราศจากความเสี่ยงแสดง

วากองทุนรวมนั้นมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีดี และเปน

กองทุนท่ีมีความนาสนใจ  

ในการลงทุน 

Rpt (อัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวม) 

NAV NAVt t 1 x100
NAVt 1

− −
−

 

Rp (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ

กองทุนรวม) 

n
R npt

t 1
∑
=

 

Rmt (อัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย) 

SET SETmt mt 1 x100
SETmt 1

− −
−

 

Rm  (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ของตลาดหลักทรัพย) 

n
R nmt

t 1
∑
=

 

Rf  (อัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง) 

n
R nft

t 1
∑
=

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

 

ตัวแปร ตัวช้ีวัด สูตรการคำนวณ ดัชนีเปรียบเทียบ การอธิบายผลการเปรียบเทียบ 

คำนวณหา             

ความเส่ียง 
pσ  (คาความเสี่ยงรวมหรือสวน
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน           
ในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ และ3) เพ่ือประเมินผลด าเนินงาน
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ โดยกองทุนรวมที่น ามาศึกษาทั้งหมด 
60 กองทุน ใช้ข้อมูลท าการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 เดือน 
ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายในประเทศ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความผันผวน ส าหรับกองทุนรวมที่น ามาศึกษา
ทั้งหมด 60 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมแบบผสม          
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกลุ่มละ 10 กองทุน, กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ 
และกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศกลุ่มละ 10 กองทุน ซึ่งการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นผลการศึกษาคุณลักษณะของ
กองทุนรวม ส่วนที่สองเป็นผลการศึกษาผลตอบแทน ส่วนที่สามเป็นผลการศึกษาความเสี่ยง และส่วน
ที่สี่เป็นผลการศึกษาผลการด าเนินงาน  
 
4.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวม 
  คุณลักษณะของกองทุน หมายถึง ความหมายและคุณสมบัติเฉพาะของกองทุนรวมในที่นี้
คือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ที่ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และกองทุนรวมแบบผสม จากผลการศึกษาสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้  
  4.1.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Funds) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ 
(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ๆ โดยกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจะเป็น
การระดมเงินจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่
ต้องการลงทุนในโครงการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนเป็นการลงทุน
ระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดี
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมส่วนที่เหลือการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์             
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศกองทุนจะเน้นลงทุน            
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ในหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ มีจุดเด่นที่ให้ผลตอบแทนสูง ด้านความเสี่ยงมีความผันผวน
ค่อนข้างสูง เหมาะส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและไม่มีเวลาบริหารกองทุน 
  4.1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี หมายถึง กองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝาก
หรือตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี หรือที่เรียกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว  โดยกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร
หนี้หรือเงินฝาก ได้แก่ หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน 
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังค้ าประกัน ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศกองทุนจะเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80           
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ มีจุดเด่นให้ผลตอบแทนสม่ าเสมอ ด้านความเสี่ยงราคาตราสารหนี้ขึ้นลง
ตามราคาตลาด เหมาะส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ าถึงปานกลาง ลงทุนในระยะยาวได้ และ
นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยขาลง 
  4.1.3 กองทุนรวมแบบผสม หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์  หรือ
ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอ่ืน ๆ 
แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ35 และไม่เกินกว่า
ร้อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น โดยกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจะเป็น
การลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ 
โดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์และสภาพตลาดใน
ขณะนั้น ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในประเทศประเภทตราสารหนี้ เงินฝาก บัตรเงินฝาก หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ
ทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ มีจุดเด่น
คือจัดพอร์ตผสมการลงทุนได้เบ็ดเสร็จในกองเดียว สามารถปรับพอร์ตเพ่ือลดความเสี่ยงหรือเพ่ิม
ผลตอบแทนในระยะสั้น ด้านความเสี่ยงเลือกลงทุนเองไม่ได้ต้องเป็นไปตามนโยบายของแต่ละกองทุน 
เหมาะกับนักลงทุนที่ยังไม่มีความรู้มากนักแต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
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4.2 ผลการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวม  
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเป็นการน าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี             
ของกองทุนรวมทั้ง 60 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุน
รวมแบบผสม ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และต่างประเทศโดยน าผลมาเปรียบเทียบระหว่างกองทุน
กับกองทุนด้วยกัน, กองทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กองทุนกับตลาด MSCI WORLD 
และกองทุนกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง กองทุนใดที่มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ย Rp  ที่มากกว่า จะเป็นกองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุด ผลการศึกษามี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 ผลการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ       
และต่างประเทศน าผลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 
4.1 และตารางที ่4.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

  

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 

(ร้อยละ) 
การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX 
(ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50) 4.9474 น่าลงทุน  * 

2) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 2.2662 น่าลงทุน  * 
3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ 

ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) 2.2565 น่าลงทุน  * 
4) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 1.8170 น่าลงทุน  * 
5) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 

(TMB50) 1.7560 น่าลงทุน  * 
6) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 1.7026 น่าลงทุน  * 
7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล 
(SCBDV) 1.4163 ไม่น่าลงทุน 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 1.2421 ไม่น่าลงทุน 
9) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 0.9674 ไม่น่าลงทุน 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ 

ฟันด์ (HI-DIV) -0.3450 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 1.8027 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 
0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI 
WORLD 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561  

 

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี (ร้อยละ) 

การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 
(SCBCEH) 9.4620 น่าลงทุน  * 

2) กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ 
มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) 6.1469 น่าลงทุน  * 

3) กองทุนเปิด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพ
พอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) 5.8803 น่าลงทุน  * 

4) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน  (K-INDIA) 4.6686 น่าลงทุน  * 
5) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 3.9656 น่าลงทุน  * 
6) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 

ไดนามิค อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) 3.8753 น่าลงทุน  * 
7) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) 3.3746 น่าลงทุน  * 
8) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน  (K-EUROPE) 2.7406 น่าลงทุน  * 
9) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) 1.6331 น่าลงทุน  * 
10) กองทุนเปิดเค ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ 

(TISCOCH) 0.8712 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 4.2619 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 
0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI 
WORLD  
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  จากตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตรา
สารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด สามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีจ านวน 6 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) กองทุนเปิดบัวแก้ว 
(BKA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ทอินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET), กองทุนเปิดบัวหลวง
ทศพล (BTP) และกองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50) และกองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) โดย
มี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ ย  5 ปี  เท่ ากับ  4.9474, 2.2662, 2.2565, 1.8170, 1.7560 และ 1.7026 
ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 6 กองทุนมีความน่าสนใจลงทุน ส่วนอีกจ านวน 4 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง, ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และไม่น่าลงทุน โดยกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด 
คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 4.9474 ในขณะ           
ที่กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ -ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)         
มีค่าเท่ากับ -0.3450 
  จากตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตรา
สารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด         
ไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด สามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีจ านวน 9 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH), กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA), 
กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) กองทุนเปิดโกลบอล           
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) กองทุนเปิด
บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี–พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิค 
อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน 
หุ้นทุน (K-EUROPE) และกองทุนเปิด ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 
เท่ากับ 9.4620, 6.1469, 5.8803, 4.6686, 3.9656, 3.8753, 3.3746, 2.7406 และ 1.6331 ตามล าดับ   
ซึ่งทั้ง 9 กองทุนมีความน่าสนใจลงทุน ส่วนที่เหลืออีก 1 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า 
ค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง, ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และไม่น่าลงทุน โดยกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) มีค่าเท่ากับ 9.4620 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตรา
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ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเค ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) มีค่าเท่ากับ 
0.8712 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวมตราสารทุน           
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ   
10 กองทุน พบว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ
น่าลงทุน จ านวน 6 กองทุนจากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนกองทุนรวม
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ  มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าลงทุน จ านวน 9 กองทุน
จากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 90 และจากการค านวณยังพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศทั้ง 10 กองทุนมากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศทั้ง 10 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 4.2619 และ 1.8027 ตามล าดับ จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมตรา
สารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และน่าสนใจลงทุนมากกว่า กองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและมีความแตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน  
  4.2.2 ผลการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
   น าผลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 
4.3 และตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 

(ร้อยละ) 
การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) 9.6909 น่าลงทุน  * 
2) กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ ระยะ 

1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 6.1316 น่าลงทุน  * 
3) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN 1) 5.9138 น่าลงทุน  * 
4) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 5.0834 น่าลงทุน  * 
5) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ 

(BFIXED) 4.3137 น่าลงทุน  * 
6) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 

พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) 3.8808 น่าลงทุน  * 
7) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล 

(TMBBF) 3.8481 น่าลงทุน  * 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะ

กลาง (KFMTFI - 1Y3Y) 3.5689 น่าลงทุน  * 
9) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-

IncomePlus) 2.5706 น่าลงทุน  * 
10) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 

(KACB) 0.1892 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 4.5191 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 
0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี (ร้อยละ) 

การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 
ฟันด์ (KT-WCORP) 8.4861 น่าลงทุน  * 

2) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 
(1AMGBF) 0.2118 ไม่น่าลงทุน 

3) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 
ฟันด์ (1AMGFF) 0.1780 ไม่น่าลงทุน 

4) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 
บอนด์ ฟันด์(AEOB) -0.5767 ไม่น่าลงทุน 

5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 
(SCBEMBOND) -1.3149 ไม่น่าลงทุน 

6) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์              
(T-GLOBALBOND) -1.4164 ไม่น่าลงทุน 

7) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) -1.7776 ไม่น่าลงทุน 
8) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

(TMBGDF) -3.0530 ไม่น่าลงทุน 
9) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) -3.3703 ไม่น่าลงทุน 
10) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

(TMBGF) -3.3767 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ -0.6010 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.3 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีจ านวน 9 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-
1Y3Y) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN 1) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) กองทุนเปิดบัวหลวงตรา
สารหนี้ (BFIXED) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) กองทุนเปิด
ทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) และกองทุนเปิด
ธนชาติ Income Plus (T-Income Plus) โดยมี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี  เท่ากับ 9.6909, 
6.1316, 5.9138, 5.0834, 4.3137, 3.8808, 3.8481, 3.5689 และ 2.5706 ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 9 กองทุน       
มีความน่าสนใจลงทุน ส่วนอีก 1 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงและไม่น่า
ลงทุน โดยกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีค่า
เท่ากับ 9.6909 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท 
บอนด์ (KACB) มีค่าเท่ากับ 0.1892 
  จากตารางที่ 4.4 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตรา
สารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  มีกองทุนรวม 1 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 
คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 
เท่ากับ 8.4861 และน่าลงทุน ส่วนที่เหลืออีก 9 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีน้อยกว่าเกณฑ์
อ้างอิงจึงไม่น่าลงทุน โดยกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์           
คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) มีค่าเท่ากับ 8.4861 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) มีค่าเท่ากับ -3.3767 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าลงทุน 
จ านวน 9 กองทุนจากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ  มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ
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น่าลงทุน จ านวน 1 กองทุนจากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 10 และจากการ
ค านวณยังพบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศทั้ง 10 กองทุน
มากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศทั้ง 10 กองทุน โดยมี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 4.5191 และ -0.6010 ตามล าดับ จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
และน่าสนใจลงทุนมากกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ
และมีความแตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.2.3 ผลการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ            
และต่างประเทศ  
   น าผลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 
4.5 และตารางท่ี 4.6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี (ร้อยละ) 

การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 
(TMBAALF) 7.9141 น่าลงทุน  * 

2) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 
(PHATRA SG-AA) 7.5990 น่าลงทุน  * 

3) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-
SENIOR) 7.3104 น่าลงทุน  * 

4) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 4.7405 น่าลงทุน  * 
5) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 

(KFSMUL) 4.4879 น่าลงทุน  * 
6) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 3.6912 น่าลงทุน  * 
7) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 1.6434 น่าลงทุน  * 
8) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) 1.4429 ไม่น่าลงทุน 
9) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 1.4248 ไม่น่าลงทุน 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 

(SMART) -0.5285 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 3.9726 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI 
WORLD 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี (ร้อยละ) 

การตัดสินใจลงทุน 

1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท 
ฟันด์ (I-SMART) 8.8283 น่าลงทุน  * 

2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทิจิก           
อินเวสเมนท์(SCBGSIF) 5.9960 น่าลงทุน  * 

3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล              
ดีเวลลอปมาร์เก็ต (I-DEVELOP) 3.3233 น่าลงทุน  * 

4) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 2.6196 น่าลงทุน  * 
5) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์        

ทูนิตี้ ฟันด์(1US-OPP) 1.2903 ไม่น่าลงทุน 
6) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์                 

(KF-ORTFLEX) 0.7760 ไม่น่าลงทุน 
7) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC             

(ASP-STRATEGIC) -1.2031 ไม่น่าลงทุน 
8) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 

(I-20) -1.5643 ไม่น่าลงทุน 
9) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO 

(T-MAP) -1.9950 ไม่น่าลงทุน 
10) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS 9) -4.0869 ไม่น่าลงทุน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 1.3984 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 0.1007 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 0.2423 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีค่าเท่ากับ 1.4583 
 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * กองทุนที่มีความน่าสนใจลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงไม่รวม SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.5 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง มีจ านวน 7 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF), กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค 
แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 
กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) กองทุนเปิด   
เค แพลน 3  (K-PLAN3) และกองทุนเปิดกรุงศรี เฟล็กซิ เบิ้ ลปันผล (KFLEX-D) โดยมี อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 7.9141, 7.5990, 7.3104, 4.7405, 4.4879, 3.6912 และ 1.6434 
ตามล าดับซึ่งทั้ง 7 กองทุนมีความน่าสนใจลงทุน ส่วนที่เหลืออีก 3 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่
น้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงจึงไม่น่าลงทุน โดยกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) มีค่าเท่ากับ 7.9141 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) มีค่าเท่ากับ -0.5285 
  จากตารางที่ 4.6 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงมี จ านวน 4 กองทุน
ประกอบด้วย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) กองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ โกลบอลสตราทิจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวล  
ลอปมาร์เก็ต (I-DEVELOP) และกองทุนเปิด โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) โดยมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 8.8283, 5.9960, 3.3233 และ 2.6196 ตามล าดับซึ่งทั้ง 4 กองทุนมีความน่าสนใจ
ลงทุน ส่วนที่เหลืออีก 6 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่น้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงจึงไม่น่าลงทุน           
โดยกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) มีค่าเท่ากับ 8.8283 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STRARS 9) มีค่าเท่ากับ -4.0869 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวมแบบผสมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน 
พบว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับน่าลงทุน 
จ านวน 7 กองทุนจากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนกองทุนรวมที่มีนโยบาย
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ลงทุนต่างประเทศ  มีกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับน่าลงทุน จ านวน 4 กองทุน      
จากจ านวนกองทุนทั้งหมด 10 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 40 และจากการค านวณยังพบว่าอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศทั้ง 10 กองทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศทั้ง 10 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 
3.9726 และ 1.3984 ตามล าดับ จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และน่าสนใจลงทุนมากกว่ากองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่าง
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
 
4.3 ผลการศึกษาความเสี่ยงกองทุนรวม 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนเป็นการน าอัตราความเสี่ยงเฉลี่ย 5 ปี      
ของกองทุนรวมทั้ง 60 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวม
แบบผสม ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยน าผลมาเปรียบเทียบระหว่างกองทุนกับ
กองทุนด้วยกัน กองทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกองทุนกับตลาด MSCI WORLD  
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 ความเสี่ยงรวมของกองทุนรวม 
   การวัดค่าความเสี่ยงของกองทุนเป็นการน าเอาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนที่
น ามาศึกษาทั้งหมดมาเปรียบเทียบ โดยกองทุนที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่าจะมีความเสี่ยงใน
การเข้าไปลงทุนน้อยกว่ากองทุนที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   1) ผลการศึกษาความเสี่ยงรวมกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ          
และต่างประเทศ 
    น าผลอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวม   
ที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุดได้           
ดังตารางที่ 4.7 และตารางท่ี 4.8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิด
สะสมมูลค่า (SCBSET) * 1.9731 น้อยกว่า 

2) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) * 2.0400 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) * 2.1545 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) * 2.1726 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ** 2.4621 มากกว่า 
6) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) ** 2.5369 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ** 2.5862 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) ** 2.7288 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB 50) ** 3.2793 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสม

มูลค่าเพ่ิม (SCBSET50) ** 5.9887 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับ 2.7922 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่า
เท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ 
(TISCOCH) ** 5.3310 มากกว่า 

2) กองทุนเปิด ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ** 6.4541 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) ** 7.6325 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 

ไดนามิค อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) ** 8.6317 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) ** 9.0705 มากกว่า 
6) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ 

มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) ** 11.1000 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพ

พอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) ** 11.3181 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) ** 11.6878 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) ** 17.6657 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 

(SCBCEH) ** 23.3261 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 11.2218 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   
  จากตารางที่ 4.7 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวม 
ตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
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  กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 
ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) มีค่าเท่ากับ 1.9731 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 5.9887 นอกจากนี้
ยังพบว่า กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD มีจ านวน 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ 
ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET), กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) และ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) โดยมีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.9731, 
2.0400, 2.1545  และ 2.1726 ตามล าดับ ส่วนกองทุนที่เหลืออีก 6 กองทุนมีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย
มากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD  
    จากตารางที่ 4.8 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย
น้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดไทย ทิสโก้ ไชน่า 
H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) มีค่าเท่ากับ 5.3310 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด 
คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) มีค่าเท่ากับ 23.3261 และจากกองทุนรวม
จ านวน 10 กองทุน พบว่า มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD ทั้งสิ้น 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวมตรา
สารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
10 กองทุน พบว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD อยู่ 4 กองทุน ในขณะที่
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD ทั้งสิ้น และจากการค านวณยัง พบว่า อัตรา
ความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่า เท่ากับ 2.7922 น้อยกว่า
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่า เท่ากับ 11.2218             
จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมี
ความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศและมีความ
แตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่าความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ           
กับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
    2) ผลการศึกษาความเสี่ยงรวมกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
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     น าผลอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุน
รวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุดได้
ดังตารางที ่4.9 และตารางท่ี 4.10 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) * 1.6145 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) ** 4.2608 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดธนขาติ IncomesPlus (T-IncomePlus) ** 4.6819 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) ** 5.8661 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) ** 6.6389 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) ** 7.2889 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBFP) ** 9.9026 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) ** 11.8011 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 

(KTFIX-1Y3Y) ** 11.9054 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) ** 16.5112 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 8.0472 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่า
เท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 
ฟันด์ (1AMGFF) * 0.5700 น้อยกว่า 

2) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 
(1AMGBF) * 0.6686 น้อยกว่า 

3) กองทุนเปิดธนขาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-
GLOBALBOND) ** 2.9355 มากกว่า 

4) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
(TMBGDF) ** 2.9845 มากกว่า 

5) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 
(TMBGF) ** 3.1511 มากกว่า 

6) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) ** 4.6091 มากกว่า 
7) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ 

บอนด์ ฟันด์ (AEOB) ** 5.2155 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) ** 6.6014 มากกว่า 
9) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) ** 8.1433 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 

ฟันด์ (KT-WCORP) ** 36.2651 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 7.1146 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่า
เท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.9 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมตราหนี้
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท 
บอนด์ (KACB) มีค่าเท่ากับ 1.6145 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีค่าเท่ากับ 16.5112 และจากกองทุนรวมจ านวน 10 กองทุน พบว่า    
มีจ านวน 1 กองทุน ที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD คือ กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) มีอัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.6145  
    จากตารางที่ 4.10 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุน 
ที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถ
อธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม        
โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) มีค่าเท่ากับ 0.5700 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวม
เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์  (KT-WCORP) มีค่าเท่ากับ 
36.2651 และจากกองทุนรวมจ านวน 10 กองทุน พบว่า มีจ านวน 2 กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวม
เฉลี่ยน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD 
คือ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี 
เท่ากับ 0.5700 และกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 
5 ปี เท่ากับ 0.6686 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวมตรา
สารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่
มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศ มีกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตลาด MSCI WORLD อยู่ 1 กองทุน ในขณะที่กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีอัตรา
ความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD 
อยู่ 2 กองทุน และจากการค านวณยังพบว่าอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศที่มีค่า เท่ากับ 8.0472 มากกว่าอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศที่มีค่า เท่ากับ 7.1146  จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนใน
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กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกัน
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาความเสี่ยงรวมกองทุนรวมแบบผสมมีนโยบายลงทุนในประเทศ   
และต่างประเทศ 
    น าผลอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่
มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุดได้ดัง
ตารางที ่4.11 และตารางท่ี 4.12 ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มี  
นโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง 
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน 
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) ** 3.0816 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) ** 3.3049 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) ** 4.2708 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) ** 4.8048 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ** 6.1226 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) ** 6.2770 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) ** 8.9483 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

(PHATRA SG-AA) ** 12.6522 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) ** 13.3582 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) ** 15.2244 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 7.8045 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มี
     นโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 
 

ล าดับกองทุน 
อัตราความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย 5 ปี 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงกับตลาด 

1) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO 
(T-MAP) ** 2.8159 มากกว่า 

2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-
20) ** 3.2222 มากกว่า 

3) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STRARS9) ** 5.3955 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-

STRATEGIC) ** 5.8608 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) ** 5.8768 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-

ORTFLEX) ** 8.9211 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ 

ฟันด์ (1US-OPP) ** 10.0943 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป 

มาร์เก็ต (I-DEVELOP) ** 11.7461 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท 

ฟันด์ (I-SMART) ** 25.9813 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวส

เมนท์ (SCBGSIF) ** 30.7585 มากกว่า 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 11.0672 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่า
เท่ากับ 2.4532 
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ของตลาด MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 2.7849 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: * น้อยกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD  
  ** มากกว่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.11 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวม
แบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด
ไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) มีค่าเท่ากับ 3.0816 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย   
มากสุด คือ กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) มีค่าเท่ากับ 15.2244 และจาก
กองทุนรวมจ านวน 10 กองทุน พบว่า มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD ทั้งสิ้น 
    จากตารางที่ 4.12 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวม
เฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดธนชาติ MULTI 
ASSET PORTFOLIO (T-MAP) มีค่าเท่ากับ 2.8159 ในขณะที่กองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย
มากสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์  (SCBGSIF) มีค่าเท่ากับ 
30.7585 และจากกองทุนรวมจ านวน 10 กองทุนพบว่ามีอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยมากกว่า ค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เช่นเดียวกัน 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวม
แบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่าทุกกองทุนมีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD ทั้งสิ้น และจากการค านวณ พบว่า อัตรา
ความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่า เท่ากับ 7.8045 น้อยกว่า
อัตราความเสี่ยงรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศท่ีมีค่า เท่ากับ 11.0672  จาก
ผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง
น้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกันตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.3.2 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
   การวัดค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนเป็นการวัดจากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า 
(Beta Coefficient : β ) เรียกสั้น ๆ ว่าค่าเบต้าซึ่งเป็นค่าวัดสถิติที่เป็นระบบของกองทุนรวม บ่งบอก
ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาด ทั้งตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ 1 

7.8045 

2.7849 

2.4532 

11.0672 

2.7849 

2.4532 
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   ถ้าค่าเบต้า > 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมี
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวเร็ว  
(Aggressive Fund) 
   ถ้าค่าเบต้า = 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีค่า
เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทมีความเสี่ยงเฉลี่ย 
(Average - Risk Fund)  
   ถ้าค่าเบต้า < 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมี
น้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า 
(Defensive Fund) มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   1) ผลการศึกษาค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ 
    น าผลอัตราค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่าเบต้า
เฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.13 และตารางท่ี 4.14 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน  
ในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมินค่า

เบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBSET50) 0.0451 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBSET) 0.1298 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 0.2494 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB 50) 0.2913 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 0.3492 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 0.4109 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) 0.4554 ปรับตัวช้า 
8) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 0.6026 ปรับตัวช้า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) 0.6955 ปรับตัวช้า 
10) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 0.8704 ปรับตัวช้า 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ เท่ากับ 0.4100 
 
ที่มา: จากการค านวณ  
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด MSCI 

WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมิน 

ค่าเบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) -1.0125 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) -0.0994 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 0.0926 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 0.3794 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) 0.5332 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) 0.5610 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก        

ไดนามิค อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) 0.9527 ปรับตัวช้า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 1.4376 ปรับตัวเร็ว 
9) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์

ทูนนิตี้ (K-GEMO) 1.6084 ปรับตัวเร็ว 
10) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด 

แคปฟันด์ (UOBSJSM) 2.5572 ปรับตัวเร็ว 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ เท่ากับ 0.7010 

 
ที่มา: จากการค านวณ  
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด MSCI 

WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
 
  จากตารางที่ 4.13 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสม
มูลค่า (SCBSET50) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.0451 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.8704 และจากกองทุนรวมจ านวน 10 กองทุนมีค่า
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เบต้าน้อยกว่าค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเบต้าตลาด MSCI WORLD ทั้งสิ้น
และถือว่าเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า 
  จากตารางที่ 4.14 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) 
มีค่าเบต้าเท่ากับ -1.0125 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท    
เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) มีค่าเบต้าเท่ากับ 2.5572  และจากกองทุนรวมจ านวน 
10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD มีจ านวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
จีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH), กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO), 
และกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) โดยมีค่าเบต้าเฉลี่ย 
5 ปีเท่ากับ 1.4376, 1.6084 และ 2.5572 ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่ปรับตัวเร็ว ส่วนที่เหลืออีก           
7 กองทุน มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของ
ตลาด MSCI WORLD ซึ่งถือเป็นกองทุนที่ปรับตัวช้า 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี โดยวัดจากค่า
เบต้า ระหว่างกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนตราสารทุน
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าอัตราความ
เสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD 
ทั้งสิ้น เนื่องจากมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 ทุกกองทุน จึงกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมทั้ง 10 กองทุน มีน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และ
จัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า (Defensive Fund) ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ
พบว่า มีกองทุนที่มีความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
และตลาด MSCI WORLD อยู่ 3 กองทุน เนื่องจากมีค่าเบต้ามากกว่า 1 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งกองทุน
ดังกล่าวถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวเร็ว (Aggressive Fund) ส่วนที่
เหลืออีก 7 กองทุน มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 ทั้งนี้จากตารางยังพบว่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ย
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าเบต้า เท่ากับ 0.4100 น้อยกว่าอัตราความเสี่ยงที่
เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเบต้า เท่ากับ 0.7010 จากผล
การศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง
ที่เป็นระบบน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ แต่ความเสี่ยง
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ที่เป็นระบบซึ่งวัดจากค่าเบต้าตามแนวคิดที่ว่า ถ้าค่าเบต้ามากกว่า 1 จัดเป็นกองทุนที่ปรับตัวเร็ว หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากองทุนที่มีค่าเบต้ามากกว่าย่อมปรับตัวได้เร็วกว่ากองทุนที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 
ดังนั้นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศจึงจัดเป็นกองทุนประเภทที่ปรับตัวเร็วกว่า
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และมีความแตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ว่าความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมี
นโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลอัตราค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี มาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่าเบต้า
เฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.15 และตารางท่ี 4.16 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 
และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

      

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมิน 

ค่าเบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) -0.1648 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) 0.0147 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 0.0784 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) 0.2651 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) 0.4365 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 0.5040 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-

1Y3Y) 0.7829 ปรับตัวช้า 
8) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) 0.8532 ปรับตัวช้า 
9) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) 1.1892 ปรับตัวเร็ว 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBFP) 1.2945 ปรับตัวเร็ว 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 
เท่ากับ 0.5254 

 
ที่มา: จากการค านวณ  
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด MSCI 

WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1  ป ี
และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมิน 

ค่าเบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดธนขาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND) -0.2175 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) -0.1035 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 

(1AMGFF) 0.0212 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) 0.0590 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) 0.1087 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) 0.1490 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) 0.5811 ปรับตัวช้า 
8) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ 

ฟันด์ (AEOB) 0.7011 ปรับตัวช้า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) 0.8977 ปรับตัวช้า 
10) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ 

(KT-WCORP) 1.4331 ปรับตัวเร็ว 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
เท่ากับ 0.3630 
 
ที่มา: จากการค านวณ  
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด MSCI 

WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
 
   จากตารางที่ 4.15 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ย
น้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีค่าเบต้า
เท่ากับ -0.1648 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้พลัส 



96 

ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP)มีค่าเบต้าเท่ากับ 1.2945 และจากจ านวนกองทุน 10 กองทุนมีกองทุนที่ที่มี
ค่าเบต้าเฉลี่ยมากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI 
WORLD มีจ านวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) และกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) โดยมีค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.1892 
และ 1.2945 ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่ปรับตัวเร็ว ส่วนที่เหลืออีก 8 กองทุนมีค่าเบต้าเฉลี่ยต่ า
กว่าค่าเบต้าเฉลี่ยของตลาดและถือว่าเป็นกองทุนที่ปรับตัวช้า 
   จากตารางที่ 4.16 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ย
น้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
(T-GLOBALBOND) มีค่าเบต้าเท่ากับ -0.2175 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) มีค่าเบต้าเท่ากับ 1.4331 และจากจ านวน 
กองทุน 10 กองทุน มีกองทุนที่ที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD มีจ านวน 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์
เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) โดยมีค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.4331 ซึ่งถือเป็นกองทุนปรับตัวเร็ว
ส่วนที่เหลืออีก 9 กองทุนมีค่าเบต้าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเบต้าเฉลี่ยของตลาดและเป็นกองทุนที่ปรับตัวช้า 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี โดยวัดจากค่าเบต้า 
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับ
กองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุน
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีกองทุนที่มีค่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD จ านวน 2 กองทุน เนื่องจากมีค่าเบต้ามากกว่า 1 
ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD จ านวน 1 กองทุน เนื่องจากมีค่า
เบต้ามากกว่า 1 ซึ่งผลดังกล่าวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมี
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวเร็ว 
(Aggressive Fund) ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่เหลืออีก 8 กองทุน และกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศที่เหลืออีก 9 กองทุนพบว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD เนื่องจากมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งกองทุนดังกล่าวถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
มีน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า 
(Defensive Fund) ทั้งนี้จากตารางยังพบว่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มี
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นโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าเบต้า เท่ากับ 0.5254 มากกว่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ยของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเบต้า เท่ากับ 0.3630  จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง
ที่เป็นระบบมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงที่เป็นระบบที่วัดจากค่าเบต้าตามแนวคิดที่ว่า ถ้าค่าเบต้ามากกว่า 1 จัดเป็น
กองทุนที่ปรับตัวเร็ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากองทุนที่มีค่าเบต้ามากกว่าย่อมปรับตัวได้เร็วกว่า
กองทุนที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า ดังนั้นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุน
ในประเทศจึงจัดเป็นกองทุนประเภทที่ปรับตัวเร็วกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและ
มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่าง
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ 
    น าผลอัตราค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่า
เบต้าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่  4.17 และตารางที่ 4.18 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนใน  
ประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมิน 

ค่าเบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) -1.2790 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) -0.9224 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) -0.3969 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) -0.0364 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) 0.0313 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 0.0956 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 0.5628 ปรับตัวช้า 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) 0.6239 ปรับตัวช้า 
9) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA 

SG-AA) 0.6739 ปรับตัวช้า 
10) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 2.2930 ปรับตัวเร็ว 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ เท่ากับ 0.1646 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด 

MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าเบต้าเฉลี่ย 

5 ปี 
ผลการประเมิน 

ค่าเบต้ากับตลาด 
1) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ 

(1US-OPP) -2.4418 ปรับตัวช้า 
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต 

(I-DEVELOP) -0.1801 ปรับตัวช้า 
3) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) 0.1701 ปรับตัวช้า 
4) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) 0.1776 ปรับตัวช้า 
5) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STRARS9) 0.2257 ปรับตัวช้า 
6) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) 0.2320 ปรับตัวช้า 
7) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 1.0176 ปรับตัวเร็ว 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) 1.3581 ปรับตัวเร็ว 
9) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์            

(I-SMART) 1.5415 ปรับตัวเร็ว 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ 

(SCBGSIF) 2.0148 ปรับตัวเร็ว 
ค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ เท่ากับ 0.4116 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  และค่าเบต้าของตลาด 

MSCI WORLD มีค่าเท่ากับ 1 
 
   จากตารางที่ 4.17 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว 
(TMBAALF) มีค่าเบต้าเท่ากับ -1.2790 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดธนชาติ
เจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) มีค่าเบต้าเท่ากับ 2.2930  และจากกองทุนรวมจ านวน 10 กองทุน พบว่า
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มีเพียงกองทุนเดียวที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากกว่าค่าเบต้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและค่า
เบต้าของตลาด MSCI WORLD คือ กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) และเป็นกองทุน
ปรับตัวเร็ว ส่วนที่เหลืออีก 9 กองทนุมีค่าเบต้าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและเป็นกองทุนปรับตัวช้า  
   จากตารางที่ 4.18 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเบต้าเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพ
พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) มีค่าเบต้าเท่ากับ -2.4418 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) มีค่าเบต้าเท่ากับ 2.0148  และ
จากกองทุนรวม จ านวน 10 กองทุน พบว่า มีจ านวน 4 กองทุน ที่มีค่าเบต้าเฉลี่ยมากกว่าค่าเบต้าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและค่าเบต้าของตลาด MSCI WORLD ประกอบด้วย กองทุนเปิด        
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) กองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล        
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) โดยมีค่าเบต้าเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.0176, 1.3581, 1.5415 และ 
2.0148 ตามล าดับ และถือเป็นกองทุนปรับตัวเร็ว ส่วนที่เหลืออีก 6 กองทุนมีค่าเบต้าเฉลี่ยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยตลาดและเป็นกองทุนปรับตัวช้า 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี โดยวัดจากค่าเบต้า 
ระหว่างกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีกองทุนที่มีค่า
อัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI 
WORLD จ านวน 1 กองทุน เนื่องจากมีค่าเบต้ามากกว่า 1 ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ
มีกองทุนที่มีค่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตลาด MSCI WORLD จ านวน 4 กองทุน เนื่องจากมีค่าเบต้ามากกว่า 1 ซึ่งผลดังกล่าวบ่งบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวเร็ว (Aggressive Fund) ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศที่เหลืออีก 9 กองทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศท่ีเหลืออีก 6 กองทุนพบว่า
เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด 
MSCI WORLD เนื่องจากมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งกองทุนดังกล่าวถือได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของตลาด และจัดเป็นกองทุนประเภทปรับตัวช้า (Defensive Fund) ทั้งนี้จากตารางยัง พบว่า อัตรา
ความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าเบต้า เท่ากับ 0.1646 
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น้อยกว่าอัตราความเสี่ยงที่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเบต้า 
เท่ากับ 0.4116 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน    
ในประเทศมีความเสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่ มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงที่เป็นระบบที่วัดจากค่าเบต้าตามแนวคิดที่ว่า ถ้าค่าเบต้ามากกว่า 1 จัดเป็น
กองทุนที่ปรับตัวเร็ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากองทุนที่มีค่าเบต้ามากกว่าย่อมปรับตัวได้เร็วกว่า
กองทุนที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า ดังนั้น กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศจึงจัดเป็นกองทุน
ประเภทที่ปรับตัวเร็วกว่ากองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และมีความแตกต่างกัน
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.3.3 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
   ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
เช่น การบริหารของคณะกรรมการ การวางแผนด้านการขาย การโฆษณา เกิดขึ้นเฉพาะธุรกิจจะไม่เชื่อมโยง 
และส่งผลกระทบธุรกิจอ่ืน ดังนั้นความเสี่ยงประเภทนี้นักลงทุนหลีกเลี่ยง ท าให้ลดลง หรือหมดไปจาก
การลงทุนโดยการกระจายการลงทุนหรือไม่เลือกลงทุนถ้ามีความเสี่ยงประเภทนี้ในระดับสูง 
   ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ จะวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างข้อมูลจริงกับค่าเฉลี่ย
มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   1) ผลการศึกษาความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจาก
กองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.19 และตารางที่ 
4.20 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตรา  
สารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) 3.7003 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 4.0042 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 4.6140 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBSET) 4.8189 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) 6.2318 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 6.3317 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 7.0313 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 7.4457 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) 7.4826 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBSET50) 15.7244 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 6.6203   
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) 4.3113 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิด ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) 7.4035 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) 16.9349 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิค 

อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) 19.3140 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) 20.2512 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 20.7219 มากกว่า 
7) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป

ฟันด์ (UOBSJSM) 20.8627 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูน

นิตี้ (K-GEMO) 27.0473 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 29.1732 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 47.9517 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 20.4137   
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.19 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) มีค่าเท่ากับ 3.7003 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 15.7244 โดยที่ค่าความเสี่ยงที่
ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 6.6203  และจาก 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีค่าความ
เสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 6 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน
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เปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) กองทุนเปิดอ
เบอร์ดีนโกรท (ABG) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) และกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) โดยมีอัตราค่า
ความ เสี่ ยงที่ ไม่ เป็ นระบบ เท่ ากับ  3.7003, 4.0042, 4.6140, 4.8189, 6.2318 และ 6.3317 
ตามล าดับ ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 4 
กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25), กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA), กองทุนเปิด ทหาร
ไทย SET50 (TMB50)  และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) โดย
มีอัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 7.0313, 7.4457, 7.4826 และ 15.7244 ตามล าดับ   
    จากตารางที่ 4.20 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย
ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    จากผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) มีค่าเท่ากับ 4.3113 ในขณะที่กองทุนที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) มีค่าเท่ากับ 47.9517        
โดยที่ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 20.4137 และจาก 10 กองทุน          
พบกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 5 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH), กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 
(K-USA) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA), กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิกซ์
ไดนามิค อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) และกองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) โดยมี
อัตราค่าความเสี่ยงที่ ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 4.3113, 7.4035, 16.9349, 19.3140, และ 20.2512 
ตามล าดับ  ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน           
5 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตพอร์ทูน
นิตี้ (K-GEMO) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีน THB 
เฮ็ดจ์ (SCBCEH) โดยมีอัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 20.7219, 20.8627, 27.0473, 
29.1732 และ 47.9517 ตามล าดับ 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน จากตารางพบว่าอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีเท่ากับ 6.6203 น้อยกว่าอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย  5 ปี 
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 20.4137 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
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การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบน้อยกว่า
การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกันตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจาก
กองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.21 และตารางที่ 
4.22 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสาร

หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง 
ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) 1.6407 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดธนขาติ IncomesPlus (T-IncomePlus) 13.7600 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) 18.3958 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 18.4881 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) 19.5496 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN 1) 20.7813 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 23.6623 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 26.4636 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBFP) 32.8264 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) 40.6822 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 19.4495 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตรา 
สารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 
ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 
(1AMGFF) 1.2693 น้อยกว่า 

2) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) 1.3502 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดธนขาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-

GLOBALBOND) 4.7942 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ 

ฟันด์ (AEOB) 10.1452 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) 10.7027 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) 11.1340 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) 12.8207 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) 12.8872 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) 16.7155 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ 

(KT-WCORP) 45.3687 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 13.4117 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.21 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจาก
กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเคเอ คอร์
เปอเรท บอนด์ (KACB) มีค่าเท่ากับ 1.6407 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเค 
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ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีค่าเท่ากับ 40.6822 โดยที่ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่า
เท่ากับ 19.4495 และจาก 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) 
กองทุนเปิดธนชาติ Income Plus (T-Income Plus) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 
(KFMTFI-1Y3Y) และกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้  (BFIXED) โดยมีอัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็น
ระบบ เท่ากับ 1.6407, 13.7600, 18.3958 และ 18.4881 ตามล าดับ ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่
ไม่เป็นระบบเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 6 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหาร
ไทย ธนไพศาล (TMBBF), กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1), กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND), 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 
พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) โดยมีอัตราค่าความเสี่ยงที่
ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 19.5496, 20.7813, 23.6623, 26.4636, 32.8264 และ 40.6822 ตามล าดับ   
    จากตารางที่ 4.22 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย
ของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจาก
กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดวรรณเอ
เอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) มีค่าเท่ากับ 1.2693 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด 
คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) มีค่าเท่ากับ 45.3687 โดยที่
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 13.4117  และจาก 10 กองทุนพบว่า
กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 8 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF), กองทุนเปิดวรรณเอ
เอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF), กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND), 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (AEOB), กองทุนเปิดทหารไทย Global 
Bond Fund (TMBGF), กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB), กองทุนเปิดทหารไทย โก
ลบอล บอนด์  ปันผล (TMBGDF) และกองทุน เปิด ไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี้ ตลาดเกิด ใหม่ 
(SCBEMBOND) โดยมี อัตราค่าความเสี่ ยงที่ ไม่ เป็นระบบ เท่ ากับ  1.2693, 1.3502, 4.7942, 
10.1452, 10.7027, 11.1340, 12.8207 และ 12.8872 ตามล าดับ ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่
เป็นระบบเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิด ตราสาร
หนี้เอเซียน (ASIA-B), และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) โดยมี
อัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 16.7155 และ 45.3687 ตามล าดับ 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุน
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รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน จากตารางพบว่า
อัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 
19.4495 มากกว่าอัตราความเสี่ยงที่ ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่ มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 13.4117 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบมากกว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่าง
กันตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจาก
กองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.23 และตารางที่ 
4.24 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสม        
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 1.9904 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) 2.8072 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 5.4962 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) 12.3443 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 17.2093 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 19.2006 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 25.9912 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA 

SG-AA) 27.6856 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) 34.4873 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) 39.9207 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 18.4209 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสม  
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าความเสี่ยง
ไม่เป็นระบบ 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยกองทุน 

1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) 4.7279 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) 8.1071 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) 8.2977 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ 

(1US-OPP) 9.0355 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) 12.3533 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) 13.9189 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป            

มาร์เก็ต (I-DEVELOP) 16.7754 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 22.8046 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ 

(SCBGSIF) 39.4941 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ 

(I-SMART) 47.3409 มากกว่า 
ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 17.9346 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.23 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดธนชาติ
เจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) มีค่าเท่ากับ 1.9904 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) มีค่าเท่ากับ 39.9207 โดยที่ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย
ของกองทุน มีค่าเท่ากับ 18.4209  และจาก 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
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เฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 5 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์
ปันผล (T-CSD) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล
ปันผล (KFLEX-D) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) และกองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) โดยมี
อัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 1.9904, 2.8072, 5.4962, 12.3443 และ 17.2093 ตามล าดับ
ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 5 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2), กองทุนเปิดบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-
SENIOR) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) กองทุนเปิดทหารไทยจัด
ทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) โดยมีอัตรา
ค่าความเสี่ ยงที่ ไม่ เป็นระบบ เท่ากับ 19.2006, 25.9912, 27.6856, 34.4873  และ 39.9207 
ตามล าดับ   
   จากตารางที่ 4.24 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) มีค่าเท่ากับ 4.7279 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์  (I-SMART) มีค่าเท่ากับ 47.3409 โดยที่ค่า
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยของกองทุน มีค่าเท่ากับ 17.9346  และจาก 10 กองทุน พบว่า กองทุน
ที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 7 กองทุน ประกอบด้วย 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20), กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-
STRATEGIC) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส            
รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX), 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป
มาร์เก็ต (I-DEVELOP) โดยมีอัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เท่ากับ 4.7279, 8.1071, 8.2977, 
9.0355, 12.3533, 13.9189 และ 16.7754 ตามล าดับ ส่วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน มีจ านวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค โกลบอล แอล
โลเคชั่น (K-GA), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) และกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) โดยมีอัตราค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
เท่ากับ 22.8046, 39.4941 และ 47.3409 ตามล าดับ 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ 10 กองทุน จากตารางพบว่า อัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม         
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ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีเท่ากับ 18.4209 มากกว่าอัตราความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเฉลี่ย 5 ปี         
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.9346 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบมากกว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีความแตกต่างกันตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.3.4 ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
   เป็นค่าที่น ามาใช้เปรียบเทียบข้อมูลที่มีอัตราหรือหน่วยวัดที่แตกต่างกัน โดยค่า
สัมประสิทธิ์การแปรผันแสดงถึงความเสี่ยงที่มีต่ออัตราผลตอบแทน ในการเปรียบเทียบกองทุนที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การแปรผันที่น้อยกว่าจะมีค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่ ากว่าค่าที่มากกว่า 
และอยู่ในล าดับที่ดีกว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า 
   1) ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุน
รวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่  4.25 และตารางที่ 4.26 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุน
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ
เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยตลาด 

1) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) * -9.9334 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) * -3.3519 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) * -3.2766 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ** 0.5159 มากกว่า 
5) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) ** 0.9075 มากกว่า 
6) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) ** 1.0309 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) ** 1.1649 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBSET50) ** 1.7375 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBSET) ** 2.4016 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ** 6.3864 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.2417 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 
0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  * น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุน
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ
เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยตลาด 

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) * -13.1094 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) * -4.4048 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) * -1.0973 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) * -0.7617 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูน
นิตี้ (K-GEMO) * -0.6617 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) * -0.4679 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) * 0.3484 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) ** 0.747 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนา
มิค อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) ** 1.2212 มากกว่า 
10) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด 
แคปฟันด์ (UOBSJSM) ** 1.4322 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -1.6754 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  * น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
 
   จากตารางที่ 4.25  ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
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   กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดทหารไทย 
SET 50 (TMB50) มีค่าเท่ากับ -9.9334 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดกรุงศรี
หุ้นปันผล (KFSDIV) มีค่าเท่ากับ 6.3864 ทั้งนี้จากกองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 
และตลาด MSCI WORLD  มีจ านวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย เท่ากับ -9.9334, -3.3519 และ -3.2766 ตามล าดับ ที่เหลืออีก
จ านวน 7 กองทุนมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตลาด MSCI WORLD    
    จากตารางที่ 4.26 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย
ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดไทย
พาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) มีค่าเท่ากับ -13.1094 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) มีค่าเท่ากับ 1.4322 
ทั้งนี้จากกองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และตลาด MSCI WORLD  มีจ านวน          
7 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH), กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 
(K-CHINA) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO), กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า         
H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์         
การแปรผันเฉลี่ย เท่ากับ -13.1094, -4.4048, -1.0937, -0.7617, -0.6617, -0.4679 และ 0.3484 
ตามล าดับ ที่เหลืออีกจ านวน 3 กองทุนมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD    
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธ์
การแปรผันเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 7 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 70 
ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 3 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 30 และจากตาราง พบว่า
ค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ -0.2417 
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มากกว่าค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่า
เท่ากับ -1.6754 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศมีค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนควรจะเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น้อยกว่า 
จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุน
รวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่  4.27และตารางที่ 4.28 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง 
ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์         

การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 

(KTFIX-1Y3Y) * -4.4676 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) * -2.7058 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) * -0.5618 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 

(KFMTFI-1Y3Y) * -0.0442 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) ** 0.4163 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN 1) ** 1.5245 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) ** 1.5478 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) ** 3.2685 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) ** 4.0175 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBFP) ** 20.3462 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 2.3341 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  * น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง 
ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์         

การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดธนขาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-

GLOBALBOND) * -3.1629 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

(TMBGF) * -1.9817 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) * -1.5643 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 

(1AMGBF) * -1.4951 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) * -1.0215 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

(TMBGDF) * -0.2583 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ 

บอนด์ ฟันด์ (AEOB) ** 1.8544 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 

ฟันด์ (1AMGFF) ** 2.0526 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 

ฟันด์ (KT-WCORP) ** 4.6016 มากกว่า 
10) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) ** 7.4864 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.6511 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  * น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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   จากตารางที่ 4.27 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุน       
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดกรุงไทยตรา
สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) มีค่าเท่ากับ -4.4676 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) มีค่าเท่ากับ 20.3462 ทั้งนี้จาก
กองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และตลาด MSCI WORLD  มีจ านวน 4 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y), กองทุนเปิดทหารไทย 
ธนไพศาล (TMBBF), กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 
(KFMTFI-1Y3Y) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย เท่ากับ -4.4676, -2.7058, -0.5618 และ          
-0.0442 ตามล าดับ และยังมีอีก 1 กองทุน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่มากกว่าตลาด MSCI WORLD คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)          
มีค่าเท่ากับ 0.4163 ที่เหลืออีกจ านวน 5 กองทุนมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD  
   จากตารางที่ 4.28 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจาก
กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดธนชาติ        
โกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND) มีค่าเท่ากับ -3.1629 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด 
คือ กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) มีค่าเท่ากับ 7.4864 ทั้งนี้จากกองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน 
พบว่า มีกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET INDEX) และตลาด MSCI WORLD มีจ านวน 6 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดธนชาติ           
โกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) 
กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB), กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่  (SCBEMBOND) และกองทุนเปิดทหารไทย            
โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย เท่ากับ -3.1629, -1.9817, 
-1.5643, -1.4951, -1.0215 และ -0.2583 ตามล าดับ ที่เหลืออีกจ านวน 4 กองทุนมีค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD    
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนรวม
ตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสาร
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หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 6 กองทุน 
จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 60 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีจ านวน
กองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 4 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน    
คิดเป็นร้อยละ 40 และจากตาราง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 2.3341 มากกว่าค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปีของกองทุนรวม     
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 0.6511 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าความเสี่ยงต่ออัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนควรจะเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น้อยกว่า จากผล
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุน
รวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้ดังตารางที่ 4.29 และตารางที่ 4.30 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่
มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์         

การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 

(SMART) * -2.5636 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) * -1.5111 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-

SENIOR) * 0.2406 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) * 0.4065 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ** 0.5696 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

(PHATRA SG-AA) ** 0.9462 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) ** 1.1854 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) ** 1.2240 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 

(TMBAALF) ** 3.2461 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) ** 17.5518 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 2.1295 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่
มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าสัมประสิทธิ์         

การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-

ORTFLEX) * -7.0917 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 

(I-20) * -2.1563 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) * -1.4348 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) * -0.6250 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-

STRATEGIC) * -0.5400 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก           

อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) * -0.5312 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท 

ฟันด์ (I-SMART) * -0.1874 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทู

นิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) ** 5.2854 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล          

ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP) ** 7.7628 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET 
PORTFOLIO (T-MAP) ** 9.9265 มากกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 1.0408 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ 0.4839 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ 0.4101 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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   จากตารางที่ 4.29 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) มีค่าเท่ากับ -2.5636 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) มีค่าเท่ากับ 17.5518 ทั้งนี้จากกองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน 
พบว่า มีกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET INDEX) และตลาด MSCI WORLD  มีจ านวน 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) กองทุนเปิดผสมบีซี
เนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) และกองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปร
ผันเฉลี่ย เท่ากับ -2.5636, -1.5111, 0.2406 และ 0.4065 ตามล าดับ ที่เหลืออีกจ านวน 6 กองทุนมี
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI 
WORLD    
   จากตารางที่ 4.30 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
จนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดกรุงศรโอ
เรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) มีค่าเท่ากับ -7.0917 ในขณะที่กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) มีค่าเท่ากับ 9.9265 ทั้งนี้จากกองทุนรวม
ทั้งหมด 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และตลาด MSCI WORLD  มีจ านวน 7 กองทุน ประกอบด้วย 
กองทุนเปิดกรุงศรโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 
(I-20) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARE9) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก   
อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย เท่ากับ -7.0917, -2.1563, -1.4348, -0.6250, -0.5400, -0.5312 และ -
0.1874 ตามล าดับ ที่เหลืออีกจ านวน 3 กองทุนมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD    
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างกองทุนแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธ์การแปรผัน
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เฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 7 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ในขณะที่กองทุน
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาด 4 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 40 และจากตารางยังพบว่าค่าสัมประสิทธ์
การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 2.1295 มากกว่า
ค่าสัมประสิทธ์การแปรผันเฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 
1.0408 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศมีค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่ มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนควรจะเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น้อยกว่า 
จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
 
4.4 ผลการศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนรวม 
  การประเมินผลการด าเนินงานการบริหารกองทุน จะต้องพิจารณาจาก 2 ตัวแปร คือ อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมจึงควรใช้อัตราผลตอบแทนที่
ปรับด้วยความเสี่ยง การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดมาตรวัดอยู่ 4 วิธี  
  4.4.1 การประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Sharpe 
   มาตรวัด Sharpe (Sharpe’s Portfolio Performance Measure) เป็นดัชนีที่ใช้
วัดส่วนชดเชยความเสี่ยงซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่เกินกว่าผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง โดย
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของการเปรียบเทียบจะเป็น ดังนี้ 
   Sharpe’s Index (Sp) ของกองทุนรวมมากกว่าเกณฑ์อ้างอิงหรือค่าทางตลาด       
ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ของ SET INDEX (Sm) และMSCI WORLD (Smsci) แสดงว่า กองทุนรวม
ดังกล่าวมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด 
   Sharpe’s Index (Sp) ของกองทุนรวมน้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงหรือค่าทางตลาด        
ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ของ SET INDEX (Sm) และMSCI WORLD (Smsci) แสดงว่า กองทุนรวม
ดังกล่าวมีผลการด าเนินงานด้อยกว่าตลาด 
   1) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.31 และตารางท่ี 4.32 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBSET50) ** 0.5187 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) ** 0.3822 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBSET) ** 0.2175 มากกว่า 
4) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) ** 0.1692 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ** 0.1241 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) ** 0.0590 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) ** -0.0064 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ** -0.1559 มากกว่า 
9) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) ** -0.2404 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) * -0.9602 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0108 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ 

มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) ** 0.2395 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 

ไดนามิคอินคัม อิควิตี้(PRINCIPAL APDI) ** 0.1400 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) ** -0.1131 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ** -0.1244 มากกว่า 
5) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ 

(TISCOCH) ** -0.1777 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) ** -0.2031 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) ** -0.2403 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 

(SCBCEH) ** -0.3133 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) ** -0.3246 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพ

พอร์ทูนนิตี้  
(K-GEMO) * -0.3776 น้อยกว่า 

ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.1495 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
 
   จากตารางที่ 4.31 และตารางที่ 4.32 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดย
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เรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 0.5187 ในขณะที่กองทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน 
สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) มีค่าเท่ากับ 0.2395 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผล
การด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด    
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี 
ระหว่างกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีจ านวนกองทุนที่มี
ค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 9 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 
ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาด 9 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 เช่นเดียวกัน แต่ถ้าวิเคราะห์
ลึกลงไปจะเห็นได้ว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เป็นลบ จ านวน 8 กองทุน 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลี่ยของตลาด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 
ของกองทุนทั้งสองนโยบายพบว่ามีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4583 แต่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดและจาก
ตารางพบว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่า
เท่ากับ 0.0108  มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศท่ีมีค่าเท่ากับ -0.1495 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จาก
ผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.33 และตารางท่ี 4.34 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศตั้งแต่ มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) ** 0.5372 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) ** 0.4927 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 

(KTFIX-1Y3Y) ** 0.3190 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBFP) ** 0.1745 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) ** 0.0848 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) ** 0.0797 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 

(KFMTFI-1Y3Y) ** 0.0510 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) ** -0.0663 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) ** -0.0799 มากกว่า 
10) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) ** -0.1209 มากกว่า 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.1472 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 

ฟันด์ (KT-WCORP) ** -0.1348 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) * -0.4527 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) * -0.6311 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ 

บอนด์ ฟันด์ (AEOB) * -0.8013 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) * -1.2011 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอล ฟันด์ (T-

GLOBALBOND) * -1.2469 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

(TMBGDF) * -1.5644 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

(TMBGF) * -1.7053 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 

(1AMGBF) * -2.5084 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 

ฟันด์ (1AMGFF) * -2.9846 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -1.3231 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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   จากตารางที่ 4.33 และตารางที่ 4.34 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
    กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) มีค่าเท่ากับ 0.5372 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ
มีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-
WCORP) มีค่าเท่ากับ -0.1348 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตลาด MSCI WORLD พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด    
     ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี 
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า 
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศทุกกองทุนมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด       
ทั้ง 10 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์ ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีจ านวนกองทุนที่มีค่าดัชนี  Sharpe เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 1 กองทุน         
จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 10 และถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นได้ว่ากองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เป็นลบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลี่ยของตลาด       
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย ของกองทุนทั้งสองนโยบายพบว่ามีค่าต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4583       
และจากตารางพบว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่า
เท่ากับ 0.1472  มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ    
ที่มีค่าเท่ากับ -1.3231 และมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดด้วยในขณะที่กองทุนรวมที่ทีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของ
กองทนุรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.35 และตารางท่ี 4.36 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ           

(B-SENIOR) ** 0.8661 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) ** 0.2791 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

(PHATRA SG-AA) ** 0.1800 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) ** 0.0745 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 

(KFSMUL) ** -0.0666 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ** -0.2557 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 

(TMBAALF) ** -0.2881 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) * -0.4373 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) * -0.5620 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 

(SMART) * -0.6975 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.0907 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Sharpe 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก        

อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) * -0.3798 น้อยกว่า 
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล

อป มาร์เก็ต (I-DEVELOP) * -0.3969 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทู

นิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) * -0.4090 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์                 

(KF-ORTFLEX) * -0.4143 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท 

ฟันด์ (I-SMART) * -0.4875 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 

(I-20) * -0.6164 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-

STRATEGIC) * -0.7680 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) * -1.1386 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) * -1.2479 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET 

PORTFOLIO (T-MAP) * -1.3483 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.7207 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -0.5606 
ค่าดัชนี Sharp เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -0.3752 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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   จากตารางที่ 4.35 และตารางที่ 4.36 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) มีค่าเท่ากับ 0.8661 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากสุด เฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) มีค่าเท่ากับ -0.3798 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD พบว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด ส่วนกองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีผล
การด าเนินงานดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ด้อยกว่าตลาด MSCI WORLD  
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 ปี 
ระหว่างกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าดัชนี Sharpe 
เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 7 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ในขณะ
ที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศไม่มีกองทุนใดที่มีค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ทั้งสองตลาด มีแต่เฉพาะกองทุนที่มีค่าดัชนี Sharpe มากกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นได้ว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Sharpe เป็น
ลบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลี่ยของตลาด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา  ค่าดัชนี 
Sharpe เฉลี่ย ของกองทุนทั้งสองนโยบายพบว่ามีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
หลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4583 และจากตารางพบว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 5 
ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ -0.0907 มากกว่าค่าดัชนี Sharpe เฉลี่ย 
5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -0.7207 และมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดด้วย จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการ
ด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.4.2 การประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Treynor 
   มาตรวัด Treynor (Treynor’s Portfolio Performance Measure) เป็นดัชนีที่ใช้
วัดส่วนชดเชยความเสี่ยงซึ่งเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta 
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Coefficient) ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้จัดการกองทุนทุกกองสามารถขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
ออกไปได้หมด ผลของการเปรียบเทียบจะเป็น ดังนี้ 
   TP > Tm, Treynor Index (Tp) ของกองทุนรวมมากกว่าเกณฑ์อ้างอิงหรือค่าทาง
ตลาดซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ของ SET INDEX (Tm) และMSCI WORLD (Tmsci) แสดงว่า กองทุนรวม
ดังกล่าวมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด 
   Tp < Tm, Treynor Index (Tp) ของกองทุนรวมน้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงหรือค่าทาง
ตลาดซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ของ SET INDEX (Tm) และMSCI WORLD (Tmsci) แสดงว่า กองทุนรวม
ดังกล่าวมีผลการด าเนินงานด้อยกว่าตลาด 
   1) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.37 และตารางท่ี 4.38 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสม

มูลค่า (SCBSET50) ** 18.2825 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ** 6.7087 มากกว่า 
3) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) ** 5.3284 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) ** 2.9412 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ** -0.1085 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) ** -0.2553 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) ** -0.3192 มากกว่า 
8) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) ** -0.9155 มากกว่า 
9) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) * -4.6858 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 

ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) * -12.6581 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 1.4318 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ 

(TISCOCH) ** 5.6822 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพ

พอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) ** 4.6954 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 

ไดนามิค อินคัมอิควิตี้(PRINCIPAL APDI) ** 0.3013 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ** -0.1619 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) ** -0.7898 มากกว่า 
6) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ 

มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) * -1.8545 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 

(SCBCEH) * -4.4947 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) * -5.0574 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) * -6.8832 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) * -15.2514 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -2.3814 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
 
   จากตารางที่ 4.37 และ 4.38 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี 
Treynor เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยเรียงล าดับ
จากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
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   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 18.2825 ในขณะที่
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า 
H-Shares อิควิตี้  (TISCOCH) มีค่าเท่ากับ 5.6822 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด     
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี 
ระหว่างกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่
มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าดัชนี 
Treynor เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 8 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 
80 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 5 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 50 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบายพบว่ามีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4583 และยังพบว่า       
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 
1.4318  มากกว่าค่าดัชนี  Treynor เฉลี่ย 5 ปี  ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -2.3814 และยังมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดด้วยในขณะที่กองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าตลาด จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมตราสารทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน รวมทั้งผู้จัดการกองทุนสามารถขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็น
ระบบไปได้หมด และดีกว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.39 และตารางท่ี 4.40 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) ** 1936.8850 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) ** 48.4436 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 

(KFMTFI-1Y3Y) ** 28.6872 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) ** 11.0226 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 

(KTFIX-1Y3Y) ** 3.4179 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) ** 2.6606 มากกว่า 
7) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) ** 0.6998 มากกว่า 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด

สะสมมูลค่า (SCBFP) * -1.4601 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) * -3.5029 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) * -13.5075 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 201.3346 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) ** 170.0063 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 

ฟันด์ (KT-WCORP) ** 21.5996 มากกว่า 
3) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) ** 7.2408 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 

(SCBEMBOND) ** 5.9478 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

(TMBGDF) ** 0.3945 มากกว่า 
6) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ 

บอนด์ ฟันด์ (AEOB) * -6.7868 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 

ฟันด์ (1AMGFF) * -12.974 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

(TMBGF) * -24.7453 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอล ฟันด์                 

(T-GLOBALBOND) * -25.5897 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 

(1AMGBF) * -46.8119 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 8.8281 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.39 และ ตารางที่ 4.40 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุด และสามารถอธิบายผลได้ว่า 
  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด
ธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) มีค่าเท่ากับ 1936.8850 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)     
มีค่าเท่ากับ 170.0063 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาด MSCI WORLD พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 7 กองทุน จากจ านวน 
10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี 
Treynor เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 5 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 50    
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบายมีค่าดัชนี 
Treynor มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4583 และยังพบว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวม
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 201.3346  มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 8.8281 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งผู้จัดการกองทุนสามารถขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบไปได้หมด และดีกว่ากองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน รวมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของ
กองทุนรวมแบบผสมทีม่ีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.41 และตารางท่ี 4.42 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ         

(B-SENIOR) ** 19.2322 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ** 3.7641 มากกว่า 
3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 

(SMART) ** 2.4738 มากกว่า 
4) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) ** 1.1266 มากกว่า 
5) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

(PHATRA SG-AA) ** -0.5072 มากกว่า 
6) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) * -2.1597 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) * -3.1502 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) * -3.7804 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 

(TMBAALF) * -10.8082 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) * -19.3278 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -1.3140 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Treynor 

เฉลี่ย 5 ปี 
ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตลาด 
1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท 

ฟันด์ (I-SMART) ** 8.0238 มากกว่า 
2) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) * -2.9651 น้อยกว่า 
3) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) * -4.1896 น้อยกว่า 
4) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-

STRATEGIC) * -4.859 น้อยกว่า 
5) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) * -6.3735 น้อยกว่า 
6) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล

อป มาร์เก็ต (I-DEVELOP) * -7.0080 น้อยกว่า 
7) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO 

(T-MAP) * -9.8801 น้อยกว่า 
8) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ 

ฟันด์ (1US-OPP) * -16.2894 น้อยกว่า 
9) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อิน

เวสเมนท์ (SCBGSIF) * -49.8043 น้อยกว่า 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 

(I-20) * -313.0224 น้อยกว่า 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -40.6368 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เท่ากับ -1.3576 
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD เท่ากับ -1.2160 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *  น้อยกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
   ** มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของทั้ง SET INDEX และ MSCI WORLD 
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  จากตารางที่ 4.41 และตารางที่ 4.42 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบแบบผสมมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดผสม
บีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) มีค่าเท่ากับ 19.2322 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากสุด คือ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) มีค่าเท่ากับ 8.0238 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MSCI WORLD พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าซึ่งแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่าตลาด 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี 
ระหว่างกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า มีกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศที่มีค่าดัชนี 
Treynor เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจ านวน 5 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 50 
ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดจ านวน 1 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 10 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ค่าดัชนี Treynor เฉลี่ยจากตาราง ของกองทุนทั้งสองนโยบายมีค่าดัชนี Treynor น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาด และค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมีค่าเท่ากับ 
1.4583 จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
ออกไปได้หมด ทั้งนี้ยังพบว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศ มีค่าเท่ากับ -1.3140 มากกว่าค่าดัชนี Treynor เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -40.6368 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า กองทุนรวมแบบผสมมีนโยบาย
ลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวมแบบผสมมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผล
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.4.3 การประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Jensen 
   มาตรวัด Jensen (Jensen’s Portfolio Performance Measure) เป็นดัชนีที่ใช้
ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ควรจะเป็น โดยการค านวณค่าความแตกต่างระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็นของกองทุน หรือค่าอัลฟ่า (Alpha:    

( pα ) ผลของการเปรียบเทียบจะเป็น ดังนี้ 
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   ถ้าค่า pα มีค่าเป็นบวก แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง 

   ถ้าค่า pα  มีค่าเป็นลบ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง 

   1) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที ่4.43 และตารางท่ี 4.44 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุน

รวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 
 

ล าดับกองทุน ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี 
1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBSET50) 2.9548 
2) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 1.3423 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 1.0484 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBSET) 0.8454 
5) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 0.6985 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 0.6871 
7) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) 0.6181 
8) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) 0.5083 
9) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 0.0924 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) -12.6581 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.7576 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวม
ตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 
ล าดับกองทุน ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 12.2960 
2) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ 

(UOBSJSM) 9.2336 
3) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 

(K-GEMO) 6.1493 
4) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิค 

อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) 2.9535 
5) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 2.8042 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 2.3517 
7) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) 0.7361 
8) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) 0.2483 
9) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) -0.4916 
10) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) -0.8242 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 3.5457 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
  จากตารางที่ 4.43 และ ตารางที่ 4.44 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) มีค่าเท่ากับ 2.9548 ในขณะที่กองทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB 
เฮ็ดจ์ (SCBCEH) มีค่าเท่ากับ 12.2960 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
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นโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า ส่วนใหญ่กองทุนมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นบวก      
ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็น

ระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง โดยที่กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่า

ดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นบวกจ านวน 9 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 ในขณะที่
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นบวก
จ านวน  8 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี 
Jensen เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบาย พบว่าค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.7576  น้อยกว่าค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 3.5457 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน ด้อยกว่ากองทุนรวมตราสาร
ทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าผลการ
ด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ
มีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.45 และตารางท่ี 4.46 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 
ล าดับกองทุน ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) 10.1292 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) 5.7252 
3) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 5.1014 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBFP) 4.2074 
5) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 3.9205 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 3.8965 
7) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) 3.7277 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) 2.6323 
9) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) 1.4498 
10) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) -1.2340 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 3.9556 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 
ล าดับกองทุน ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด ์(KT-WCORP) 7.1666 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) -0.3640 
3) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ 

(AEOB) -0.6419 
4) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) -0.8940 
5) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) -1.2397 
6) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) -1.3470 
7) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอล ฟันด์ (T-GLOBALBOND) -3.5464 
8) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) -4.1557 
9) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) -4.7808 
10) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) -4.8487 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -1.4652 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.45 และ ตารางที่ 4.46 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีนโยบายลงทุนในประเทศ 
และต่างประเทศโดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และ
สามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) มีค่าเท่ากับ 10.192 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่า
ดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ 
ฟันด์ (KT-WCORP) มีค่าเท่ากับ 7.1666 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มี
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นโยบายลงทุนในประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นบวก โดยมีจ านวนถึง 9 กองทุน 
จากจ านวนกองทุน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่า

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง ในขณะที่
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่มีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นลบมีจ านวน 9 กองทุน 
จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนต่ ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบาย พบว่า ค่าดัชนี Jensen 
เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 3.9556  มากกว่าค่าดัชนี Jensen 
เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -1.4652 จากผลการศึกษาจึงกล่าว
ได้ว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน 
ดีกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ       จากผล
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของ
กองทนุรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.47 และตารางท่ี 4.48 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Jensen  

เฉลี่ย 5 ปี 
1) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) 8.6731 
2) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 5.7618 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) 3.7817 
4) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 1.8130 
5) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 1.4824 
6) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 1.4549 
7) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 1.4070 
8) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) 1.1971 
9) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) -0.0335 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) -2.0341 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 2.3504 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี กองทุน
รวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Jensen 

เฉลี่ย 5 ปี 
1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) 9.2824 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) 4.5962 
3) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) 2.3359 
4) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เกต็ (I-DEVELOP) 1.7106 
5) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) 0.2190 
6) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) -2.2734 
7) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) -2.4330 
8) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) -3.3541 
9) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) -5.5789 
10) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) -7.5635 
ค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.3059 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.47 และตารางที่ 4.48 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุน
เปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) มีค่าเท่ากับ 8.6731 ในขณะที่กองทุนที่มี
นโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยมากสุด คือ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ กองทุนเปิดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) มีค่าเท่ากับ 9.2824 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนี 
Jensen เฉลี่ยเป็นบวก โดยมีจ านวน 8 กองทุน จากจ านวนกองทุน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 80 
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ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยเป็นบวกมีจ านวน 5 กองทุน 
จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งกองทุนที่มีค่าดัชนี Jensen เป็นบวกแสดงว่าอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบของ

กองทุนรวม ( pβ ) หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี Jensen เฉลี่ยจากตารางของกองทุน
ทั้งสองนโยบาย พบว่าค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่า
เท่ากับ 2.3504  มากกว่าค่าดัชนี Jensen เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่
มีค่าเท่ากับ -0.3059 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน ดีกว่าการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
  4.4.4 การประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Information Ratio (IR) 
   เป็นมาตรวัดที่นักวิเคราะห์ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ส าหรับกองทุน
ที่มีการบริหารแบบเชิงรุกการวัดผลประโยชนืที่ดีที่สุดคืออัตราส่วนอัลฟ่าของกองทุนต่อความเสี่ยง
เฉพาะตัวของกองทุน เรียกว่า Information Ratio หรือ IR ผลของการเปรียบเทียบ ถ้ากองทุนใดมีค่า 
IR มากกว่าแสดงว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีกว่า 
   1) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.49 และตารางท่ี 4.50  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Information Ratio (IR) 
เฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 
ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) 0.5940 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET50) 0.4760 
3) กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25) 0.3806 
4) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 0.3783 
5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 

(SCBSET) 0.3083 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 0.3005 
7) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) 0.2846 
8) กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50) 0.1665 
9) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท (ABG) 0.0053 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) -0.7068 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.2149 
 

ที่มา: จากการค านวณ  
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ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่า "ค่าดัชนี Information Ratio (IR) 
เฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 
2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ 
(UOBSJSM) 

0.5690 

2) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิค อินคัม          
อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) 

0.1991 

3) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) -0.0839 
4) กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) -0.0841 
5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) -0.1049 
6) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) -0.1758 
7) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) -0.2698 
8) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) -0.2820 
9) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) -0.3845 
10) กองทุนเปิดเค ยูโรเปี้ยน หุ้นทุน (K-EUROPE) -0.4208 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.1038 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.49 และตารางที่ 4.50 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดย
เรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดไทย
บัวแก้ว (BKA) มีค่าเท่ากับ 0.5940 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยมาก
สุด คือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคปฟันด์ (UOBSJSM) มีค่าเท่ากับ 0.5690 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
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ลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนี IR 
เฉลี่ยเป็นบวก จ านวน 9 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี IR เฉลี่ยเป็นบวกจ านวน 2 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิด
เป็นร้อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนี IR เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบาย 
พบว่า ค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.2149  
มากกว่าค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -0.1038 
จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีผล
การด าเนินงาน ดีกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าว  
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   2) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวม
ตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.51 และตารางท่ี 4.52 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Information Ratio (IR)  
เฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุนในประเทศ 
ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 0.8792 
2) กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) 0.7050 
3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP) 0.4701 
4) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 0.3649 
5) กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) 0.2312 
6) กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) 0.2044 
7) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) 0.1524 
8) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI-1Y3Y) 0.1436 
9) กองทุนเปิดธนชาติ IncomePlus (T-IncomePlus) 0.0588 
10) กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) -1.0014 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.2208 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Information Ratio (IR) 
เฉลี่ ย 5 ปี  กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) -0.1110 
2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) -0.1278 
3) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (AEOB) -0.3866 
4) กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเซียน (ASIA-B) -0.4736 
5) กองทุนเปิด กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) -1.2201 
6) กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอล ฟันด์ (T-GLOBALBOND) -1.2832 
7) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) -1.4562 
8) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) -1.6746 
9) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) -2.5017 
10) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1AMGFF) -3.0671 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -1.2302 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.51 และตารางที่ 4.52 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วย
ค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และ
สามารถอธิบายผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดบัว
หลวงตราสารหนี้ (BFIXED)   มีค่าเท่ากับ 0.8792 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่า
ดัชนี IR เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) มีค่า
เท่ากับ -0.1110 
   ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มี
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นโยบายลงทุนในประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยเป็นบวก จ านวน 9 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน 
คิดเป็นร้อยละ 90 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยเป็นลบทั้งสิ้น 
และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี IR เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบาย พบว่าค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี 
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.2208 มากกว่าค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -1.2302 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มอีายุมากกว่า 1 ปี และมนีโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน ดีกว่า
การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผล
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   3) ผลการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวม
แบบผสมทีม่ีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
    น าผลค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปีมาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุดไปจนถึงกองทุนรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้ดังตารางที่ 4.53 และตารางท่ี 4.54 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Information Ratio (IR)  เฉลี่ย 5 ปี 
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) 0.8412 
2) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) 0.6839 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFLEX-D) 0.4280 
4) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) 0.0567 
5) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 0.0430 
6) กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) -0.0420 
7) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF) -0.2399 
8) กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) -0.2736 
9) กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX) -0.3412 
10) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) -0.7229 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0433 

 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี Information Ratio (IR)  
เฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน ต่างประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2557 
ถึง ธันวาคม 2561 

 

ล าดับกองทุน 
ค่าดัชนี Information 
Ratio (IR) เฉลี่ย 5 ปี 

1) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) -0.0287 
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต              

(I-DEVELOP) -0.1006 
3) กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) -0.2297 
4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) -0.4154 
5) กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) -0.6469 
6) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC (ASP-STRATEGIC) -0.6538 
7) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20) -0.7070 
8) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) -0.8864 
9) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) -1.1075 
10) กองทุนเปิดธนชาติ MULTI ASSET PORTFOLIO (T-MAP) -1.3589 
ค่าดัชนี Information Ratio (IR) เฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.6135 

 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.53 และ ตารางที่ 4.54 ซึ่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ยของกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดย
เรียงล าดับจากกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปจนถึงกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด และสามารถอธิบาย
ผลได้ว่า 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดผสม
บีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) มีค่าเท่ากับ 0.8412 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีค่าดัชนี IR เฉลี่ยมากสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ ( I-
SMART) มีค่าเท่ากับ -0.0287 
      ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 10 กองทุน กับกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบาย
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ลงทุนต่างประเทศ 10 กองทุน พบว่า กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี IR 
เฉลี่ยเป็นบวก และมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุน จ านวน 4 กองทุน จากจ านวน 10 กองทุน คิดเป็น
ร้อยละ 40 ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีกองทุนที่มีค่าดัชนี IR เฉลี่ยเป็นลบทั้งสิ้น 
และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี IR เฉลี่ยจากตารางของกองทุนทั้งสองนโยบาย พบว่าค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี 
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.0433 มากกว่าค่าดัชนี IR เฉลี่ย 5 ปี ของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ -0.6135 จากผลการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า 
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมีผลการด าเนินงาน ดีกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
แบบผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ จากผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า       
ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  น าผลการศึกษาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของ
กองทุนรวม มาทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  4.5.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน 
ลงทุนในประเทศ 

(ร้อยละ) 
ลงทุนต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 
ผลการทดสอบ 

กองทุนรวมตราสารทุน 1.8027 4.2619 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 4.5191 -0.6010 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมแบบผสม 3.9726 1.3964 แตกต่างกัน 
 
 ที่มา: จากการค านวณ 
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  4.5.2 ความเสี่ยงระหว่างกองทุน 
    ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน ลงทุนในประเทศ  ลงทุนต่างประเทศ  ผลการทดสอบ 
กองทุนรวมตราสารทุน 2.7922 11.2218 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 8.0472 7.1146 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมแบบผสม 7.8045 11.0672 แตกต่างกัน 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
   
  4.5.3 ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุน 
   ผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวม       
ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการด าเนินงานเฉลี่ยของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน ลงทุนในประเทศ  ลงทุนต่างประเทศ  ผลการทดสอบ 
กองทุนรวมตราสารทุน 0.0108 -0.1495 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 0.1472 -1.3231 แตกต่างกัน 
กองทุนรวมแบบผสม -0.0907 -0.7207 แตกต่างกัน 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
   จากตารางที่ 4.55 ซึ่งแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวม พบว่า กองทุนทั้ง 3 ประเภท ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ         
มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
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ระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมี           
ความแตกต่างกัน 
   จากตารางที่ 4.56 ซึ่งแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวม
พบว่า กองทุนทั้ง 3 ประเภท ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในประเทศ และลงทุนต่างประเทศมีค่าความเสี่ยง  
ที่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน           
ในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
   จากตารางที่ 4.57 ซึ่งแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการด าเนินงานระหว่าง
กองทุนรวม พบว่า กองทุนทั้ง 3 ประเภท ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในประเทศ และลงทุนต่างประเทศมีผล
การด าเนินงานที่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าผลการด าเนินงานระหว่างกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีความแตกต่างกัน  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ศึกษาเกิดการชะลอตัวทั้งปัญหาจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะกรณีสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนและกรณีการแยกตัวออก
จากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษรวมทั้งปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบการลงทุนโดยเฉพาะความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศมีผลให้การฟ้ืนตัวด้านการลงทุนล่าช้า
ออกไปท าให้นักลงทุนมองหาช่องทางใหม่ในการลงทุนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวม   
ซึ่งมีจุดเด่นที่มีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาดูแลผลประโยชน์ให้นัก
ลงทุน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงาน
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมแบบผสม เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลทุติยภูมิใช้ข้อมูลมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละกองทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2561 
รวมทั้งข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และดัชนีตลาด MSCI WORLD 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และกองทุนรวมแบบผสม ที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ แล้วน ากองทุนรวมที่อัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับแรกของ 
ทั้งสองนโยบายลงทุนมาเรียงล าดับ สรุปผลได้ดังนี้ 
  5.1.1 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และมีอัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับ 
และมีความน่าสนใจลงทุน ดังนี้ 
   1) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า         
1 ปี บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ร้อยละ 9.6909 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 16.5112, ค่าเบต้า -0.1648 ค่าความเสี่ยงไม่เป็นระบบ 
40.6822 ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน 0.4163 ผลการด าเนินงาน        
ที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe index -0.0799 มาตรวัด Treynor index -3.5029 มาตรวัด Jensen 
index 10.1292 และมาตรวัด Information Ratio 0.1524) 
   2) กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว (TMBAALF) เป็นกองทุนรวมแบบผสม 
บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย        
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ร้อยละ 7.9144 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 15.2244 ค่าเบต้า -1.2790 ค่าความเสี่ยงไม่เป็นระบบ 
34.4873, ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน 3.2461 ผลการด าเนินงาน          
ที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe index -0.2881 มาตรวัด Treynor index -10.8082 มาตรวัด 
Jensen index 1.1971 และมาตรวัด Information Ratio -0.7229)  
   3) กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เป็นกองทุน
รวมแบบผสม บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย ร้อยละ 7.5990 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 12.6522, ค่าเบต้า 0.6739, ค่าความเสี่ยงไม่เป็น
ระบบ 27.6856, ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน 0.9462, ผลการ
ด าเนินงานที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe index 0.1800, มาตรวัด Treynor index -0.5072, 
มาตรวัด Jensen index 8.6731 และมาตรวัด Information Ratio 0.6839)  
  5.1.2 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ และมีอัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับ  
และมีความน่าสนใจลงทุน ดังนี้ 
   1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) เป็นกองทุนรวมตราสาร
ทุน บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ร้อยละ 9.4620 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 23.3261, ค่าเบต้า 1.4376, ค่าความเสี่ยงไม่เป็นระบบ 
47.9517, ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน -13.1094, ผลการ
ด าเนินงานที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe Index -0.3133, มาตรวัด Treynor index -4.4947, 
มาตรวัด Jensen Index 12.2960 และมาตรวัด Information Ratio -0.1049) 
   2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) เป็นกองทุน
รวมแบบผสม บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 8.8283 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 25.9813, ค่าเบต้า 1.5415, ค่าความ
เสี่ยงไม่เป็นระบบ 47.3409, ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน            
-0.1874, ผลการด าเนินงานที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe index -0.4875, มาตรวัด Treynor 
index 8.0238, มาตรวัด Jensen index 9.2824 และมาตรวัด Information Ratio -0-0287) 
   3) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) เป็นกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 8.4861 (มีค่าความเสี่ยงรวมเฉลี่ย 36.2651,          
ค่าเบต้า 1.4331, ค่าความเสี่ยงไม่เป็นระบบ 45.3687, ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือค่าความเสี่ยง
ต่ออัตราผลตอบแทน 4.6016, ผลการด าเนินงานที่พิจารณาด้วย มาตรวัด Sharpe index -0.1348, 
มาตรวัด Treynor index 21.5996, มาตรวัด Jensen index 7.1666 และมาตรวัด Information 
Ratio -0.1110)  
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5.2 อภิปรายผล 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศจะได้ผลการศึกษาและอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 
   เมื่อพิจารณาด้านอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากสรุปผลการศึกษาที่น ากองทุน      
ที่ให้อัตราค่าเฉลี่ยมากสุด 3 อันดับ พบว่า กองทุนทั้งหมดต่างมีค่าอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
เฉลี่ยที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และ
ค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) ซึ่งเป็นกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ให้อัตราผลตอบแทนมากสุด ส่วนอันดับ 2 และ 3 เป็นกองทุน
รวมแบบผสม ทั้งนี้จากข้อมูลตั้งแต่ ปี 2557 ถึง 2561 (สมาคมตราสารหนี้ , 2562) พบว่าตลาดตรา
สารหนี้ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ าท าให้นักลงทุนมองหาการ
ลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง เช่นหุ้นกู้ ท าให้ตลาดตราสารหนี้ไทยอยู่ในภาวะที่มี
ความต้องการลงทุนสูงกว่าปริมาณตราสารหนี้ที่มีให้ลงทุน หรือ Demand over Supply ส่วนกระแส
เงินลงทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ เพราะยังมีปัจจัยบวกต่าง ๆ 
ช่วยดึงดูดการลงทุน เช่น การที่ดัชนีอ้างอิงเพ่ือการลงทุนระดับโลกของ MSCI และ JP Morgan        
ได้ปรับเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรของไทย และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ
โลกอย่าง Moody’s ปรับเพ่ิมเครดิตให้ไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของ
รัฐบาลไทยในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวเป็น “เชิงบวก 
(Positive Outlook)” ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฎฐินี  อ่ิมแก้ว (2559) ศึกษาอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลงทุนในพันธบัตรและ
นโยบายลงทุนในหุ้นกู้ ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายในหุ้นกู้ให้อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Joyjit 
Dhar (2017) ศึกษาประสิทธิภาพการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศอินเดียซึ่งมุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิภาพของกองทุนที่ลงทุนในประเทศอินเดียระหว่าง พฤษภาคม 2543 ถึง มีนาคม 2555
ผลการวิจัยพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการกองทุนรวมตัวอย่าง ได้ดีกว่าดัชนีตลาดในช่วง
ระยะเวลาของการศึกษา ส่วนการพิจารณาด้านผลการด าเนินงานกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้           
(K-FIXED) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีผลการด าเนินที่พิจารณาด้วยมาตรวัด 
Sharpe สูงกว่าตลาดซึ่งการพิจารณาผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Sharpe เหมาะส าหรับกองทุน
รวมที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์เดียวของผู้ลงทุนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) ศึกษา
อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลงทุนในพันธบัตร 



166 

และนโยบายลงทุนในหุ้นกู้ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Sharpe         
จะดีกว่าตลาด  
  5.2.2 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
   เมื่อพิจารณาด้านอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากสรุปผลการศึกษาที่น ากองทุน        
ที่ให้อัตราค่าเฉลี่ยมากสุด 3 อันดับพบว่ากองทุนทั้งหมดต่างมีค่าอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
เฉลี่ยที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และ
ค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 
ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากสุด ส่วนอันดับ 2 และ 3 เป็นกองทุนรวม
แบบผสม และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งการที่นักลงทุนให้ความสนใจในกองทุน
รวมตราสารทุนอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงปี 2557 ถึง 2561 มีปัจจัยทางด้านวิกฤติทางการเมือง
ภายในประเทศที่ท าให้นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนน้อยลงไปด้วย กระทบภาพรวมทางเศรษฐกิจ อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดภายในประเทศช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ า จึงท าให้ผู้ลงทุนมองหาช่องทาง
ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่มากกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรโพยม ชุ่มศิริ (2558) ศึกษาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการ     
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โดยใช้ข้อมูลรายเดือน และวัดผลการ
ด าเนินงานโดยใช้มาตรวัด Sharpe, Treynor และJensen ผลการวิจัยพบว่า กองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (เกณฑ์อ้างอิง) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิเดช พิริยชูสิทธิ์ (2556) ศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมจ าแนกตามประเภทและรูปแบบการลงทุน ผลการศึกษาพบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนและแบบผสมจะมีอัตราผลตอบแทนแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuansu Ge (2019) ที่ศึกษา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและกระแสเงินทุนกรณีการเปรียบเทียบกองทุนรวมในประเทศ และ
ต่างประเทศของสหราชอาณาจักรโดยใช้ตัวอย่างกองทุนรวมในประเทศ 650 กองทุน , ต่างประเทศ 
627 กองทุน เป็นข้อมูลช่วง เดือนมกราคม 2541 ถึง ธันวาคม 2558 พบว่ากองทุนรวมหุ้นใน       
และต่างประเทศในสหราชอาณาจักรได้รับผลตอบแทนผิดปกติเป็นบวกบนพ้ืนฐานของการปรับ      
ความเสี่ยงในทุกช่วงของการลงทุน ผู้จัดการกองทุนทั้งใน และต่างประเทศ มีความสามารถทุก
ช่วงเวลาการลงทุน ค่าอัลฟ่าไม่เป็นบวกทั้งในช่วงถดถอยและวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังปี 2551 
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยงพบว่าผลตอบแทนสูงจะมี      
ความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพล เลาหุไรกุล (2555) ศึกษาการวิเคราะห์
การลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนไทย ผลการศึกษาพบว่ากองทุนที่มีผลตอบแทนสูงจะมีความ
เสี่ยงสูงส่วนกองทุนที่มีผลตอบแทนต่ าจะมีความเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกัน ส่วนด้านผลการด าเนินงาน
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กองทุนรวมอันดับ 2 และ 3 เมื่อพิจารณาด้วยมาตรวัด Treynor พบว่า จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตลาด
แสดงถึงกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานดีกว่าตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐินี อ่ิมแก้ว (2559) 
ศึกษาอัตราวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบาย
ลงทุนในพันธบัตรและนโยบายลงทุนในหุ้นกู้  ผลการศึกษาพบว่ามาตรวัด Sharp และมาตรวัดTrey 
nor มีผลด าเนินงานดีกว่าตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของหฤทัย ไชยวงศ์ (2558)  ศึกษา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานพบว่ามาตรวัด Treynor กองทุนส่วนใหญ่มีค่าดัชนี
มากกว่าตลาด   
  จากการสรุปผลศึกษาเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่ไปกับอัตราความเสี่ยงของ
กองทุนรวมทุกรูปแบบจะพบว่ากองทุนรวมใดที่มีอัตราผลตอบแทนสูงจะมีอัตราความเสี่ยงสูง
เช่นเดียวกันเป็นไปตามแนวคิด “High Risk High Expected Return” และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกียรติพงษ์  พ่ึงยิ้ม (2554) ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมตราสาร
หนี้ ผลการศึกษาที่ว่ากองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดก็มีความเสี่ยงสูงสุดเช่นเดียวกัน ดังนั้น
นักลงทุนควรพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้    
และกระจายการลงทุนไปในกองทุนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) ตามแนวคิด Markowitz 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
   1) การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลกองทุนรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือน
ธันวาคม 2561 รวมทั้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และข้อมูลตลาด 
MSCI WORLDเช่นเดียวกัน ส าหรับช่วงเวลาศึกษานี้พบว่าสถานการณ์ภายในประเทศเป็นช่วงที่มี
วิกฤตทางการเมือง ส่วนภายนอกประเทศมีเหตุการณ์ที่ส าคัญคือกรณีสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนและกรณีการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ (Brexit) 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดทุนดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้ข้อมูล 5 ปี เพ่ือเปรียบเทียบและสะท้อนภาพ
การลงทุนของกองทุนรวมรวมทั้งได้เห็นสถานการณ์ของตลาดเพ่ือเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้ม
ตลาดในอนาคตได้ดี การรวบรวมและวิเคราะห์ผลในอดีตไม่สามารถน าไปยืนยันสถานการณ์ในอนาคตได้ 
กองทุนรวมที่มีผลการด าเนินงานดีในช่วงที่ผ่านมา มิได้หมายความว่าจะเป็นกองทุนที่มีผลการ
ด าเนินงานดีในอนาคตซึ่งนักลงทุนต้องติดตามข้อมูลอยู่สม่ าเสมอเพ่ือตัดสินใจเลือกลงทุนให้ได้
ผลตอบแทนมากสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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   2) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย
การลงทุนกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดจะมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันเป็นไปตามแนวคิด 
“High Risk High Expected Return”  
   3) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนด้วยมาตรวัดทั้ง 4 รูปแบบพบว่ามีผล
ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ศึกษาสามารถใช้เพียงมาตรวัดเดียวหรือสองมาตรวัดเพ่ือใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนโดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   4) งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุนรวมที่ มีนโยบายลงทุน        
ที่หลากหลายกล่าวคือมีทั้งกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี           
และกองทุนรวมแบบผสม และให้ผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนพอสมควรเหมาะกับนักลงทุนโดยเฉพาะ 
นักลงทุนรายย่อยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังและบนความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
   5) งานวิจัยนี้ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนสามารถน าผลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนได้ 
  5.3.2 ข้อแนะน าส าหรับการน าไปใช้ 
   ส าหรับนักลงทุนที่จะน าผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเป็นแบบเดียวกับช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาควรพิจารณา ดังนี้ 
   1) การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ กองทุนรวมตราสาร
ทุนจะให้อัตราผลตอบแทนมากสุด รองลงมาเป็นกองทุนรวมแบบผสม และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปีให้อัตราผลตอบแทนน้อยสุด 
   2) การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ กองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จะให้อัตราผลตอบแทนมากสุด รองลงมาเป็นกองทุนรวมแบบผสม          
และกองทุนรวมตราสารทุน 
   3) นักลงทุนที่หวังอัตราผลตอบแทนที่สูงและยอมรับความเสี่ยงสูงได้เช่นเดียวกัน
ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
   4) นักลงทุนที่หวังอัตราผลตอบแทนและยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางควรเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมีนโยบายลงทุนในประเทศ 
   5) นักลงทุนที่หวังอัตราผลตอบแทนในระดับหนึ่งและไม่ชอบความเสี่ยงควรเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 
   6) การพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ ไม่ควรพิจารณาเพียงอัตราผลตอบแทน
หรือความเสี่ยงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ควรพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยง และผล
การด าเนินงานโดยใช้มาตรวัด Sharpe, Trey nor, Jensen และ Information Ratio  
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   7) การให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยเป็นการชี้ช่องทางลงทุนใหม่โดยเฉพาะการ
ลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลผลประโยชน์ให้นักลงทุน ดังนั้นงานวิจัยนี้เหมาะสม
อย่างยิ่งกับนักลงทุนมือใหม่ 
  5.3.3 ข้อแนะน าส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
   งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกองทุนในประเทศเท่านั้น 
เพ่ือให้งานวิจัยมีความหลากหลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดทุนแถบอาเซียนด้วยกัน อันเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าของภูมิภาคอาเซียน 
(AEC หรือ Asian Economics Community) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งภายในประเทศและเพ่ือน
บ้านอาเซียน ซึ่งสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างเสรี รวมทั้งศักยภาพของกองทุนเพ่ือเปรียบเทียบ
เป็นแหล่งในการแสวงหาข้อมูลของนักลงทุน 
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รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
 
1) บมจ. บลจ.กรุงไทย 
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท์ 0 2686 6100 โทรสาร 0 2670 0430 http://www.ktam.co.th 
 
2) บลจ.กรุงศรี จ ากัด 
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2657 5757 โทรสาร 0 2657 5777 
http://www.krungsriasset.com 
 
3) บลจ.กสิกรไทย จ ากัด 
  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3988 http://www.kasikornasset.com 
 
4) บลจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ จ ากัด 
  เลขที่ 999/9 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2264 5111 โทรสาร 0 2264 5112  
http://www.capitallink.co.th 
 
5) บลจ.ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จ ากัด 
  เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 http://www.cimb-principal.co.th 
 
6) บลจ.โซลาริส จ ากัด 
  เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 โทรศัพท์ 0 2624 6333 โทรสาร 0 2624 6330 http://www.solarisfunds.com 
 
7) บลจ.ทหารไทย จ ากัด 
  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2636 1800 โทรสาร 0 2636 1820 http://www.tmbam.com 

http://www.ktam.co.th/
http://www.krungsriasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.capitallink.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.solarisfunds.com/
http://www.tmbam.com/
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8) บลจ.ทิสโก้ จ ากัด 
  เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 7300 http://www.tiscoasset.com 
 
9) บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
  เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร         
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501 http://www.scbam.com 
 
10) บลจ.ธนชาต จ ากัด 
  เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 5-7 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2126 8399 โทรสาร 0 2126 8398 http://www.thanachartfund.com 
 
11) บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
  เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, ชั้น 21, ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2674 6488 โทรสาร 0 2679 5996 http://www.bblam.co.th 
 
12) บลจ.บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
  เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2618 1599 โทรสาร 0 2618 1597  http://www.bcap.co.th 
 
13) บลจ.เพื่อลงทุนต่างด้าว จ ากัด 
  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9433 โทรสาร 0 2009 9476 http://www.set.or.th/ttf/overview.html 
 
14) บลจ.ฟิลลิป จ ากัด 
  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 โทรศัพท์ 0 2635 3033 โทรสาร 0 2635 3040 http://www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 

http://www.tiscoasset.com/
http://www.scbam.com/
http://www.thanachartfund.com/
http://www.bblam.co.th/
http://www.bcap.co.th/
http://www.set.or.th/ttf/overview.html
http://www.phillipasset.co.th/
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15) บลจ.ภัทร จ ากัด 
  เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2305 9800 โทรสาร 0 2305 9803 
http://www.phatraasset.com 
 
16) บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
  เลขที่ 942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ 
เ ข ตบ า ง รั ก  ก รุ ง เ ทพมหานคร  10500 โ ท รศั พท์  0 2660 6677 โ ท ร ส า ร  0 2660 6678 
http://www.merchantasset.co.th 
 
17) บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  เลขที่ 364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 7650 โทรสาร 0 2642 6341, http://www.manulife - 
asset.co.th 
 
18) บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  เลขที่ 173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 23A, 25 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2786 2000 โทรสาร 0 2786 2380-99 http://www.uobam.co.th 
 
19) บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด 
  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 โทรศัพท์ 0 2286 3484 โทรสาร 0 2286 3585  http://www.lhfund.co.th 
 
20) บลจ.วรรณ จ ากัด 
  เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรณทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขต
ปทุ ม วั น  ก รุ ง เ ทพมห านคร  10330 โ ท ร ศั พท์  0 2659 8888 โ ท รส า ร  0 2659 8860- 1 
http://www.one-asset.com 
 
 
 
 

http://www.phatraasset.com/
http://www.merchantasset.co.th/
http://www.uobam.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.one-asset.com/
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21) บลจ.อเบอร์ดีน จ ากัด 
  เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2352 3333 โทรสาร 0 2352 3389 http://www.aberdeen-
asset.co.th 
22) บมจ.บลจ. เอ็มเอฟซี 
  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี, ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลอง เตย  กรุ ง เ ทพมหานคร  10110 โทรศัพท์  0 2649 2000 โทรสาร  0 2649 2100 
http://www.mfcfund.co.th 
 
23) บลจ.แอสเซท พลัส จ ากัด 
  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1111 โทรสาร 0 2286 4470 http://www.assetfund.co.th 
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.mfcfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นายเดชา  พละเลิศ 
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 25 มิถุนายน 2514 
สถานที่เกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 20/31 หมู่บ้านไอยราไพรเวทพาร์ค หมู่ 15  

ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2545-2549 ต าแหน่งผู้จัดการโครงการ บริษัท บี.เอ็น.ที. อิเลคทริค จ ากัด 
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  

บริษัท ศรีธานี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
ที่ท างานปัจจุบัน บริษัท ฟอร์จูน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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